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STAVEBNÍ ÚPRAVY HLEDIŠTĚ KOLÁROVA DIVADLA
Od poloviny ledna letošního roku provádí firma Broumstav s. r. o. Broumov stavební úpravy v Kolárově divadle. Jejich
cílem je především zvýšení komfortu pro
návštěvníky divadla. Jistě si každý vzpomene na nepříjemné polohy, kterými se snažil
svým nohám ulevit, aby ho netlačila kolena
při sezení v úzkých řadách divadla…

osazeny nové schody vedoucí z hlediště na
jeviště. Bude vymalován prostor hlediště a
podlaha opatřena epoxidovým nátěrem.
Návštěvnický komfort zvýší i úpravy sociálního zařízení pro ženy. Dojde ke zvýšení
celkového počtu kabinek ze dvou na čtyři.
Vedle nových WC pro ženy je umístěna i výlevka pro úklid divadla.

Jedním z opatření, která by tomu měla
napomoci, je snížení počtu sedadel v přízemí hlediště, z 16 na 13 řad. Tímto řešením
vznikne více prostoru mezi jednotlivými
řadami (vzdálenost sedadel se zvětší o 180
mm) a návštěvníci nebudou tak stísnění.
Celková kapacita bude více než 320 míst
k sezení. V prostoru pod balkónem byla
zvýšena podlaha, z posledních řad bude
lépe vidět na jeviště. Dalším opatřením je
vybourání stávající stupňovité podlahy hlediště a její nahrazení šikmou plochou. Do
této letošní stavební úpravy není začleněna
výměna divadelních sedadel za nové! S jejich výměnou počítá město v následujících
letech, a to především z finančního důvodu.
Cena za jedno sedadlo se pohybuje mezi
5 000 Kč až 10 000 Kč. Zejména z tohoto
důvodu byla podlaha nově připravena jako
šikmá plocha a ne jako stupně, aby bylo
možné v budoucnu osadit bez problémů jakýkoliv typ nových sedadel.
V rámci aktuálních stavebních úprav
bude také po obou stranách hlediště a v převýšení betonových desek u zadního vstupu
instalováno nové LED osvětlení. Součástí
prací v hledišti jsou též úpravy elektroinstalace, instalace středního ovládacího panelu
v zadní části hlediště a doplnění zvukového
zařízení o smyčku pro neslyšící. Z důvodu
zvýšení bezpečnosti budou zhotoveny a

Nad schodišti na balkón budou vybourány dřevěné dělící příčky. Nabídne se tak
nový vzdušný prostor pro návštěvníky divadla a pro pořádání doprovodných akcí či
výstav.

Realizované stavební práce řeší i úpravu stávajícího divadelního kiosku, kam byla
nově zavedena voda, která několik let v kiosku chyběla, vyměněno odpadní potrubí,
nový rozvod elektroinstalace a vnitřní vybavení. Dále byla vybourána dělící příčka s dveřmi poškozenými hnilobou, čímž
došlo ke zvětšení prostoru kiosku. Stávající prkenná podlaha byla
vybourána a nahrazena
betonovou s keramickou
dlažbou. Původní keramické obložení bylo sejmuto a
nahrazeno novým, omítky
na stěnách srovnány jemným štukem a celý prostor
vymalován. Bylo opraveno
výdejní okénko, vyroben
nový výdejní pultík a celá
dřevěná konstrukce včetně
dveří opatřena novým nátěrem.
Letošní stavební práce
v divadle by měly být ukončeny k 15. březnu, následující 2 - 3 týdny pak bude
probíhat generální úklid
veškerých prostor a zpětná
instalace techniky.
Návštěvníky bychom
měli uvítat ve vylepšeném
interiéru našeho divadla
4. dubna, reprízou představení „Kdo je tady ředitel?“,
v podání našeho ochotnického souboru. O týden
později bude probíhat
mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět.
Ing. Pavel Scholz, Jana Rutarová
Kamil Hušek a Ida Jenková

Mozaika z radnice . . .
yy Otevíráte březnové číslo Polického měsíčníku. Děkuju Vám všem, kteří ho přijímáte jako místní tiskovinu. V mnohém
nedokonalou. Jako periodikum, které
informuje, ale zároveň se snaží být prostorem pro každého, kdo chce sdělit,
připomenout, upozornit, zavzpomínat,
inzerovat… Dnes se budu dívat dopředu.
yy 2. 3. se v Hradci Králové zúčastním jednání krajské rady seniorů. Zajímat mě
budou aktuální informace o činnosti této
organizace a možnost využívání Senior
pasů v praktickém životě. Odpoledne
na radnici přivítáme Kima Rasmussena
se třemi dívkami a třemi chlapci. V přítomnosti ředitele Gymnázia Broumov
PaeDr. Karla Výravského, ředitele ZŠ a
MŠ Police nad Metují a ředitele ZUŠ Police nad Metují budeme diskutovat o dánském školství. Především o městském
sdružení mladých lidí ve věku 15 až 20
let. Následně se přesuneme do základní
umělecké školy na exkurzi. Od 16 hodin
začíná pravidelné jednání rady města.
Tentokrát bude hostem Ing. Jaromír Kříž,
a Ing. Alena Křížová, kteří mají zájem o
pronájem celé hlavní budovy bývalého
středního zemědělského učiliště zemědělského pro rozšíření aktivit Muzea
Merkur.
yy 3. 3. proběhne od 9.30 hodin v informačním centru na náměstí v Broumově
slavnostní zahájení Dnů česko-polské
kultury, které mají mnohaletou tradici.
Pan místostarosta se rozjede na opačnou stranu, do Náchoda, kde je svolána
schůzka, na které bude diskutována spolupráce bývalého okresu Náchod s anglickým městem Warrington.
yy 6. 3. od 13 hodin plánuji účast na jednání
starostů a Hospodářské komory Náchod
v Beránku. Všichni si uvědomujeme
potřebnost vzájemné informovanosti
samospráv, státních správ a podnikatelského sektoru.
yy 10. 3. vyvěsíme na radnici tibetskou vlajku na podporu akce Vlajka pro Tibet.
Od 15 hodin se ve Velkých Petrovicích
uskuteční veřejné jednání Dobrovolného
svazku obcí Policko. Jedním z důležitých
témat bude bezpečnost a informovanost
o stavu požívání drog na Policku. Toto
jednání je otevřené každému zájemci
z řad veřejnosti. Těm, které zajímá společná činnost obcí Policka – Machova,
Velkých Petrovic, Suchého Dolu, České Metují, Bukovice, Žďáru nad Metují, Bezděkova nad Metují a Police nad
Metují. Pečovatelkou svazku je Xenie
Ulrichová, která vystřídala novopečenou maminku Evu Gennertovou. Slečnu
Ulrichovou najdete na polické radnice
v I. patře vedle sociálního odboru. Od
16 hodin se ve velké zasedací místnosti radnice schází k jednání školská rada
naší základní školy. Její předsedkyní je

radní Lenka Fulková. K ní můžete směrovat Vaše případné dotazy. S ní můžete
domluvit i Vaši účast v jednání jinak uzavřeném.
yy 13. 3. zveme od 17 hodin na křest další
dětské knihy Jaroslava Soumara Drobečky. Vychází opět v Nakladatelství BOR.
S autorem, vydavatelskou dr. Evou Koudelkovou se setkáme v polické knihovně.
yy 25. 3. se sejde ve velké zasedací místnosti radnice grantová komise. Bude diskutovat především o změnách pravidel
systému grantových žádostí. Vaše připomínky vítány. Směrujte na moji adresu.
yy 26. 3. dopoledne se v Broumově sejdou
starostové Náchodska. Projednávat se
bude Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení. Praxe nám ukazuje, že ne
vždy jsme dobře připraveni na nenadálé
situace. Odpoledne budu přítomna zahájení výstavy Gross-Rosen, historie, která
se nás týká. V pondělí 16. 2. měla premiéru na Pivovarském náměstí v Hradci

Králové. Z Broumova bude přemístěna
do Police. O výstavu se zasloužily Střední
škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí a Okresní výbor Českého svazu
bojovníků za svobodu Náchod.
yy 27. 3. vás zveme do Muzea papírových
modelů na vernisáž výstavy polických
sběratelů. V sobotu proběhne tradiční
jarní sběratelská burza. V knihovně se
zúčastním Noci s Andersenem. Letošní
téma je ...
yy Každý den přináší plánované i neplánované povinnosti. Další informace najdete
nejen v Polickém měsíčníku, v hlášení
městského rozhlasu, na stránkách města, ale i na veřejných zasedáních zastupitelstva. Všichni máte právo naši práci
sledovat. Budete-li aktivními partnery,
bude to jistě přínosem pro celé město,
nás všechny.
yy Přeji Vám radostné a zdravé očekávání
jara.
Ida Jenková

Kladské pomezí vydalo
nové propagační materiály

Branka, o.p.s., která se zabývá rozvojem cestovního ruchu v Kladském
pomezí, vydala ještě před veletržní sezonou nové propagační materiály. Jedním z nich je image materiál, který díky
poutavým fotografiím a textům vytváří atraktivní pozvánku do Kladského
pomezí. Materiál je vydán v nákladu
50 000 ks, ve čtyřech jazykových mutacích. Podrobnější nabídku poté zahrnuje pět tematických letáků zaměřených
na aktivní trávení volného času, nejvýznamnější akce regionu, tipy na výlety
s dětmi a kulturní a přírodní památky
Kladského pomezí. Tento materiál je
vydán v české a polské jazykové mutaci, v počtu 125 000 ks.
Materiály byly vydány v rámci projektu „Kladské pomezí – místo pro náš
vlastní příběh“ spolufinancovaného
Evropskou unií z Evropského fondu

pro regionální rozvoj.
Jsou volně k dostání
ve všech informačních
centrech
Kladského
pomezí a rovněž je naleznete i na webových
stránkách www.kladskepomezi.cz.

Branka
je
obecně
prospěšná
společnost,
jejímž cílem je šetrný
rozvoj cestovního ruchu.
Jejím zakladatelem je
Svaz cestovního ruchu
Kladské pomezí, který sdružuje více než 40
měst, obcí a soukromých subjektů.
Kladské pomezí je oficiální název
turistické oblasti v severovýchodních
Čechách při hranici s Polskem, která
zaujímá rozlohu bývalého okresu Náchod
a částečně zasahuje do okresu Trutnov
v oblasti Jestřebích hor. Název vychází
z historie, kdy tudy procházela důležitá
obchodní stezka spojující Prahu s polským
Kladskem.
Kontakty:
BRANKA, o.p.s., Němcové 2020, 547 01
Náchod, www.kladskepomezi.cz, tel.:
491 405 185
Markéta Venclová, ředitelka: e-mail:

marketa.venclova@kladskepomezi.cz,

tel: 602 190 198
Lenka Lembejová, projektový
manažer: e-mail: lenka.lembejova@
kladskepomezi.cz, tel.: 725 972 033
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Zákaz výherních automatů
v našem městě

Toto populární téma začalo během
druhé poloviny loňského roku rezonovat i v našem městě. Přesto, že problém výherních automatů (či jiných
obdobných terminálů), není v našem
městě tak výrazný (v provozu je kolem
deseti strojů), v předvolební době zaznělo na některých setkáních s občany
či kandidáty stran na téma úplného zákazu provozování těchto „her“ několik
dotazů. V reakci na tyto dotazy jsme
pak ve volebním materiálu přislíbili
zahájení diskuse na toto téma.
Jaká jsou „pro“ a „proti“ případného „zákazu“? Není zmiňování jen populistickou bublinou?
Na úvod je třeba uznat, že plané vykřikování či slibování vydání zákazu by
patrně populistické bylo. Nicméně, pokud je téma zákazu diskutováno věcně,
na základě objektivních argumentů,
nemusí se o onen čistý prvoplánový
populismus jednat.
„PRO“ vydání zákazu samozřejmě hovoří tradiční argumenty – konec zneužívání sociálních dávek, konec fatálních dluhů a hořkých konců
některých jedinců, či rodin, konec
ohrožování výchovy mládeže, jakož i
argumenty méně tradiční – obnovení
hotelu a restaurace, které jsou poplatné pouze pro naše město.
„PROTI“ pak hovoří zejména obavy o snížení příjmu rozpočtu, exitence
„černých“ heren, hráčská turistika. Na
tyto argumenty se podíváme trochu
podrobněji.
Existence „černých“ heren – tento
argument, myslím, v našem městě neobstojí. Přeci jen jsme poměrně malým
městem, kde si „do talířů“ vidíme víc,
než třeba lidé v Náchodě. „Černá herna“ by byla patrně velmi brzy odhalena, takže lze předpokládat, že kvůli
možnosti rychlého odhalení by se o
otevření takovéto herny ani nikdo nepokusil
Hráčská turistika – pokud k vydání zákazu nepřistoupí i okolní města,
nebude možné tomuto nešvaru zamezit. Dojet si za svou vášní (zejména
ve směru na Broumov či Náchod, kde
je poměrně hustá síť spojů) není pro
hráče problém (ostatně je tento jev
možné pozorovat i v současnosti, kdy
do našeho města jezdí „hráči“, kteří
mají v hernách v okolních městech tzv.
„červenou“).
Snížení příjmu rozpočtu – toto je
patrně nejpádnější argument. Rozpočet města, je krom transferu jiných
daní plněn též částí výnosu z loterií a
her. V tuto chvíli mi není známo přesné číslo za loňský rok, nicméně nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že
příjem z loterií a her činí pro město
částku mezi 1,2 – 1,5 mil. Kč, přičemž
většinu této částky právě tvoří peníze

„z automatů“. Podle některých výpočtů
musí být do automatů naházena částka desetkrát větší (tedy částka mezi 12
– 15 mil Kč.)!!! Sociální dopad do běžného života lidí je tedy celkem značný.
Pro představu, jak zásadní by byl výpadek této částky z příjmové stránky rozpočtu, uvedu, že přibližně v této částce
je dotován grantový systém města, skrze který se podporuje sport, kultura a
sociální sféra. Samozřejmě nejde patrně říci, že pokud bychom vydali zákaz,
že by zároveň skončila podpora grantů. Nicméně, v jaké části rozpočtu by
se musely snížit výdaje, nelze předem
říci. Pokud bychom nechtěli ukončit
grantový systém, bude třeba sáhnout
patrně do investic. Protože ostatní výdaje rozpočtu jsou více či méně mandatorní. Snížení investic o tuto částku samozřejmě nezpůsobí ukončení
údržby a oprav městského majetku
(komunikací a chodníků), nicméně je
možné, že některá z větších akcí bude
muset být odložena nebo rozložena
do etap. Další variantou je snížit každou z rozpočtových položek o 2%, a
rozložit výpadek rozpočtu do celého
rozpočtu, což by nemuselo působit tak
fatálně na oblast investic. Každopádně, společně s vydáním zákazu bude
muset „politická reprezentace“ města udělat i toto politické rozhodnutí.
To je třeba mít na paměti, a měli by o
tom vědět (a možná již i přemýšlet) i
ti, nebo zejména Ti, kdo nyní nahlas po
zákazu automatů volají.
Závěrem je třeba říci, že i toto podnikání, je státem dovolenou činností,
ať se nám to líbí nebo ne. Omezovat
podnikání je tím posledním, co bychom podporovali. Nicméně bude-li
toto podnikání na území způsobovat
sociální problémy, které navíc budou
dále eskalovat, bude na místě zvážit,
zda tímto podnikáním není rušeno právo jiného, či narušován veřejný zájem.
V současné době se na provozovatele
heren valí nová legislativa, v jejímž důsledku dojde k výraznějšímu nárůstu
zdanění výherních hracích automatů.
Je tedy celkem možné, že nová daňová
legislativa způsobí, že toto podnikání
nebude již pro provozovatele heren
natolik výnosné, a sami tuto činnost
omezí, či úplně ukončí. V případě takového vývoje bychom další diskusi nemuseli vést, a žádný zákaz by nemusel
být vydáván.
Berte, prosím, tento článek jako zahájení diskuse k tématu zákazu výherních automatů. Budu velmi rád pokud
mi napíšete, jak to vidíte Vy. Vás názor
bude odrazovým můstkem pro další
dialog, a případně i pro veřejné slyšení
za účasti odborníků na tuto oblast.
Jiří Škop, místostarosta
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Dotace na výměny kotlů
i v našem kraji?

Krajský úřad opět uvažuje o tom, že by společně
se Státním fondem životního prostředí zorganizoval
i v letošním roce dotační program na podporu výměny starých neekologických kotlů. Již v loňském
roce se tzv. kotlíková dotace z Moravskoslezského
kraje rozšířila do dalších krajů ČR, i do kraje našeho.
Jelikož je dobré být případně připraven, až se
tato dotační možnost otevře, přinášíme k těmto kotlíkovým dotacím několik základních informací.
Cílem těchto kotlíkových dotací je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů na tuhá
paliva. Tento národní dotační program se týká tzv.
lokálních topenišť do tepelného výkonu 50 kW. Dotace je poskytována na různé typy kotlů a platí pouze pro výměnu stávajících ručně plněných kotlů na
tuhá paliva za nové efektivní nízkoemisní zdroje.
Administraci dotací zajišťuje centrálně Státní
fond životního prostředí (SFŽP) a konkrétní přihlášený kraj, kde kotlíková dotace ve vyhlášené výzvě
probíhá. SFŽP stanovuje pro všechny Kraje jednotné
podmínky, za jakých se může dotace čerpat a také
výše dotačních příspěvků, které se liší dle typů a parametrů podporovaných kotlů.
Pro každou výzvu a kraj se alokují dotační prostředky, na kterých se podílí stejnou měrou SFŽP a
příslušný kraj, tzn. oba se podílejí na poskytovaných
dotacích v poměru 50/50. Krajské prostředky plynou z krajských rozpočtů, druhá polovina od SFŽP
se vyplácí na základě Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků
ze SFŽP. Obecně je ze strany SFŽP nastaveno fungování tak, že SFŽP je připraven dorovnat prostředky
pro kotlíkové dotace pro jakýkoliv kraj v ČR, první
krok je však vždy na samotném Kraji, který musí mít
sám zájem kotlíkovou dotaci a vyčlenit na něj peníze ze svého rozpočtu, přičemž SFŽP pak tyto peníze
zdvojnásobí.
O kotlíkovou dotaci si může zažádat pouze fyzická osoba, která je zároveň vlastníkem, resp. spoluvlastníkem nemovitosti, která je určena k bydlení.
Pro podnikatele a firmy není kotlíková dotace určena. Dotace je poskytována formou jednorázové
investiční účelové podpory a příjemce dotace musí
projekt realizovat na území příslušného kraje.
Do uznatelných nákladů patří nákup a instalace
nového kotle, případně akumulační nádoby. Kotel
pak musí splňovat předepsané maximální hodnoty
emisí a minimální účinnost. Tyto parametry udává Metodický pokyn MŽP k definici nízkoemisního
spalovacího zdroje a dále musí kotel na tuhá paliva
splňovat minimálně 3. emisní třídu (nebo vyšší) dle
ČSN EN 303-5. Poslední podmínkou je výběr pouze
takového kotle, který je v době pořízení zapsán v Seznamu výrobků a technologií (SVT).
Občané, kteří o dotaci požádají, dostanou do
čtyř měsíců od podání žádosti vyrozumění, zda jim
finance na nový kotel budou poskytnuty, či nikoliv.
Úspěšní žadatelé pak mají devět měsíců na to, aby
zlikvidovali starý kotel, koupili a instalovali nový a
předložili požadované doklady ke kontrole. Finance
žadatelé obdrží na svůj účet do třiceti dnů po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
Oslovili jsme hejtmana Královéhradeckého kraje s dotazem, zda se hodlá Kraj k této dotační akci i
v letošním roce připojit, a případně kdy hodlá dotační výzvu vyhlásit. O dalším vývoji situace Vás budeme informovat.

Jiří Škop, místostarost

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě
15. 3. - 15. 6. 2015
Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav
dojde k rekonstrukci všech inženýrských sítí - RWE (plyn),
Teplárna Náchod (teplovod), Vodovody a kanalizace Náchod, a.
s. (vodovod) a přeložky některých kabelových tras.
Navazovat bude rekonstrukce vozovky včetně podkladních vrstev, výměny obrub, opravy živičného krytu a obnovy vodorovného
dopravního značení jak přímo v křižovatce, tak do všech navazujících směrů. Celá stavba je rozdělena do dvou etap a jejím
investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Hradec Králové, zhotovitelem bude společnost SOVIS, s. r. o., Hradec Králové.
„Jsme si vědomi, že omezení během stavby se dotknou dopravní
situace na průtahu městem i v centru, komplikaci to bude znamenat
i pro chodce. Proto bychom rádi požádali chodce i řidiče o shovívavost v průběhu prací. Po vzájemné dohodě budou stavaři pracovat
až do 22 hodin, aby doba oprav byla co nejkratší“, upřesnil starosta Jan Birke“.

náměstí k „Čedoku“ do okružní křižovatky, a to pro vozidla v obou
směrech.

Na opačné straně okružní křižovatky u Slávie, ve směru do
centra, bude provoz v ulici Němcové upraven jako jednosměrný
ve směru výjezdu z OK do centra s možností odbočení z okružní
křižovatky jak vlevo při příjezdu od Hradce Králové, tak vpravo při
příjezdu od Polska.
Pro odlehčení provozu před okružní křižovatkou budou
řidiči jedoucí od Hradce Králové do centra (včetně zásobování)
naváděni do ulice Českoskalické a dále Komenského, aby se
vyhnuli jízdě v koloně.

1. etapa – od 15. 3. do 6. 5. 2015

V této etapě dojde k uzavření poloviny okružní křižovatky (dále
OK) ve směru k nemocnici po křižovatku s ulicí Denisovo nábřeží.

Objízdné trasy pro motoristy

Objízdná trasa bude vedena ve směru jízdy od sídliště u
nemocnice ulicí Purkyňova, Dobrošovská (k pivovaru), dále
na Husovo náměstí k čerpací stanici, případně přes Husovo

Pro výjezd z centra ve směru jízdy na Hradec Králové či
Nové Město nad Metují budou sloužit místní komunikace - ulice
Českých bratří, Na Hamrech a výjezd na Pražskou. Další možností
je pro řidiče jet např. ul. Řezníčkovou do ulice Komenského a
dále z centra po ul. Komenského a Českoskalické s napojením
na mezinárodní silnici (U Hotelu HYNEK).

Pro výjezd z centra ve směru k nemocnici a dále do obcí
Lipí, Jizbice, Dobrošov, Česká Čermná, Borová, Nový Hrádek
budou sloužit místní komunikace - ulice Palachova (okolo budovy
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soudu) až do ul. Janáčkovy a dále vlevo ulicí Pražskou k čerpací
stanici Benzina na Husovo náměstí, s odbočením vpravo na
most u pivovaru a dále pak ulicí Purkyňova po křižovatku s
ulicí Němcové s odbočením do ulice Bartoňova.

náměstí (výjezd do okružní křižovatky „u Čedoku“ nebo kolem
čerpací stanice na ulici Pražskou).

Pro pěší

Současně dojde k uzavření chodníků podél této uzavřené části
okružní křižovatky a pro chodce bude vyznačena náhradní trasa
přes Denisovo nábřeží.

2. etapa – od 7. 5. do 15. 6. 2015

V této etapě bude uzavřena druhá polovina okružní křižovatky včetně navazující ulice Němcové ve směru do centra a k
poliklinice po křižovatku s ulicí Palachova.

Objízdné trasy pro motoristy

Objízdná trasa bude vedena ve směru jízdy z centra na Hradec
Králové či Nové Město nad Metují od křižovatky ulic Mlýnská x
Českých Bratří, dále po ulici Českých Bratří po křižovatku ulic
Na Hamrech x Hálkova, pak ulicí Na Hamrech až k silnici I/33
(ul. Pražská). Případně mohou jet řidiči ulicí Českých Bratří až
k vrátnici RUBENY a ulicí Nerudova vyjet do ulice Pražské (pouze
vpravo!).

Pro výjezd směrem na Hronov a Červený Kostelec bude sloužit
ulice Palachova (okolo budovy soudu), Janáčkova, výjezd na ulici
Pražskou a dále již po ulici Pražská. Samozřejmě bude možné
využít ulici Volovnice a okružní křižovatku u Itálie.
Na opačné straně okružní křižovatky (směrem k nemocnici), bude provoz v ulici Němcové jednosměrný, ve směru jízdy z
okružní křižovatky Slávie k nemocnici, s odbočením jak vpravo
při příjezdu od Hradce Králové, tak vlevo při příjezdu k okružní
křižovatce od Polska. Pro směr jízdy od nemocnice bude nutné použít opět objízdnou trasu ulicí Purkyňova, Dobrošovská, Husovo
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Pro pěší

Dojde k uzavření chodníků podél této uzavřené části okružní
křižovatky a pro chodce bude vyznačena náhradní trasa ulicí
Palachovou a Dvořákovou do ulice Pražské u okresního soudu,
případně z druhé strany okolo panelového domu u polikliniky a
opět do ulice Pražské.
Provoz v rámci obou etap bude probíhat vždy na dané polovině

okružní křižovatky, tedy jedním jízdním pruhem, bude řízen kyvadlově a to v době od 6:00 do 18:00 hodin pověřenými osobami,
mimo uvedené hodiny provizorní světelnou signalizací.
Pro zásobování středu města bude avizována objízdná trasa s odbočením do ulice
Českoskalické
(u Hotelu HYNEK) a dále ulicí Komenského
až do centra dle
potřeby.
Řidiči budou o dopravních
omezeních v Náchodě
informováni již

na výjezdu z Hradce Králové tak, aby mohli, pokud to bude jen trochu možné, využít náhradní trasy.

„Dopravní situace v Náchodě v následujících měsících nebude určitě jednoduchá.
Policie ČR, resp. Dopravní inspektorát v Náchodě, si proto vyhradil právo změnit či doplnit
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v rámci této stavby tak, aby v případě nutnosti bylo možné zajistit bezpečnost a
plynulost silničního provozu“, uvedl starosta
Jan Birke a dodal: „Původně jsme uvažovali z důvodu lepší propustnosti vozidel o otočení směru jízdy v ulici Volovnice. S největší
pravděpodobností k tomu přistoupíme až při
úpravách okružní křižovatky u Čedoku.“
Na opravu křižovatky u Slávie bude navazovat zahájení kompletní rekonstrukce,
resp. výstavba nové okružní křižovatky „u
Čedoku». Ta potrvá až do podzimu letošního
roku.
Nina Adlof, tisková mluvčí MěÚ Náchod

Pěkovští loutkáři v novém složení sehráli v sobotu 24. ledna t.r. pohádku pro děti „Kouzelný prsten“ a 21. února dvě pohádky, a to „O nemocné princezně“ a „Anička a pejsek“.

31. ledna 2015 jsme si zatančili na Hasičském bále – SDH Pěkov –
v Pellyho domech. Hrála skupina BTK, nechyběla ani tombola.

Pěkovské ženy zvou na svůj Babský bál:

í

Pěkovské ženy srdečně zvou děti a jejich rodiče na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

v restauraci U Generála Laudona v Pěkově
v sobotu 28. března 2015 od 14.30 hod.
Hraje P. Cirkl.
Vstupné - děti zdarma, dospělí dobrovolné.

Šárka Pokorná
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Usnesení rady města ze zasedání č. 03 a 04 /2015 ze dne 2. 2. a 16.2. 2015
RM bere na vědomí výsledek hospodaření
ZUŠ Police nad Metují za rok 2014. Rozborem hospodaření byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů, přičemž nedostatky
nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření města za
období od 1. 1. do 31. 12. 2014. Rozborem
hospodaření města byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření Knihovny města Police nad Metují za rok
2014. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2002
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
ve znění pozdějších předpisů, přičemž nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření
ZŠ a MŠ Police nad Metují za rok 2014. Rozborem hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, přičemž nedostatky
nebyly zjištěny.
RM ruší s platností od 1. 2. 2015 podmínku
stanovenou usnesením RM č. 04/01/2002
ze dne 7. 1. 2002, že přidělení bytu v domě
s pečovatelskou službou v Polici nad Metují
občanům z okolních obcí je možné pouze
tehdy, když příslušná obec uhradí městu
jednorázový smluvní příspěvek ve výši 50
tis. Kč. Nadále bude o uzavření nájemní
smlouvy na byt v DPS rozhodovat rada města na základě doporučení bytové komise s
tím, že přednost budou mít občané města
Police nad Metují.
RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemků města Police nad Metují, a to p. č.
473/1 v k. ú. Hlavňov o velikosti cca 1990
m2 a p. č. 766/3 v k. ú. Radešov nad Metují
o velikosti cca 1570 m2.
RM doporučuje ZM schválit pověření výborů ZM následujícími úkoly:
Finanční výbor ZM:
yy přípravou rozpočtových změn v průběhu
roku 2015, a rozpočtového provizoria na
rok 2016, bude-li jeho přijetí s ohledem
na rozpočtovou politiku města nezbytné.
yy přípravou návrhu financování rekonstrukce ZUŠ,
yy přípravou návrhu stanovení mezí při
čerpání dotací,
yy prověřením ekonomických dopadů některých vyhlášek (příjem z místních
poplatků versus efektivita kontroly a
výběru)
yy prověření zvýšení (ponechání) výše
místního poplatku za odpady (možnost
změny systému)
yy kontrolou správy majetku města – výpůjčky obecního majetku, likvidační protokoly nepotřebného majetku, doklady k
likvidaci, způsoby likvidace…
Kontrolní výbor ZM:
yy kontrolou vytíženosti pracovníků, kteří
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jsou součástí organizační struktury města – případně připravit podklad pro objednání oficiálního personálního auditu
yy kontrolou (hodnocením) zimní údržby
města
yy kontrolou OZV vydaných na základě zákona o místních poplatcích – posouzení
souladu s právními předpisy, posouzení
stanovování sankcí za porušení těchto
OZV a jejich přiměřenosti včetně návrhu
na úpravu (zpřísnění/změkčení OZV)
Rada města:
yy souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z
provozování dopravní obslužnosti na
části území Královéhradeckého kraje u
autobusové linky č. 640109 (Police nad
Metují - Suchý Důl - Hlavňov - Bukovice Police nad Metují) ve výši 19 092 Kč.
yy pověřuje Osadní výbor Hlavňov k provedení podrobnějšího průzkumu využití
autobusové linky č. 640109 (Police nad
Metují - Suchý Důl - Hlavňov - Bukovice Police nad Metují; odjezd 22:50) občany
trvale žijícími v místní části Police nad
Metují - Hlavňov, s ověřením důvodu užití spoje do 30. 6. 2015.
yy pověřuje
místostarostu
podpisem
smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého
kraje.
RM souhlasí s odpuštěním nájmu nájemci
Divadelního klubu za první čtvrtletí 2015 z
důvodu omezení provozu restaurace technickými závadami na odvodu odpadních
vod a prováděnou rekonstrukcí hlediště
divadla.
RM prodlužuje lhůtu pro podání nabídek
na provozování Divadelního klubu Kolárova
divadla do 27. 2. 2015.
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do
oblasti „Regionální rozvoj 2015“ projekt
s názvem „Podpora hasičské techniky pro
obce s JPO“.
Rada města:
yy projednala a schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Police nad Metují, okres Náchod za účetní
období 2014, sestavené k 31. 12. 2014.
Schválením účetní závěrky se rozumí
také schválení výsledku hospodaření
účetní jednotky včetně jeho rozdělení.
yy souhlasí s odpisovým plánem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Police nad Metují
pro rok 2015.
RM souhlasí s tím, aby ZŠ a MŠ Police nad
Metují, okres Náchod, přijala od firmy VEBA
a.s. dar ve výši 1 343 Kč.
Rada města:
yy projednala a schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Základní umělecká škola Police nad Metují za účetní
období 2014, sestavené k 31. 12. 2014.
Schválením účetní závěrky se rozumí
také schválení výsledku hospodaření
účetní jednotky včetně jeho rozdělení.
yy souhlasí s odpisovým plánem příspěvko-

vé organizace ZUŠ Police nad Metují pro
rok 2015.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 22. 7. 2010 uzavřené
mezi městem Police nad Metují a SK Fagone,
o.s., o změně výměry pronajatých pozemků.
Účinnost dodatku bude od 1. 1. 2015.
RM schvaluje bezplatné použití znaku
města na webových stránkách http://spolekapeiron.cz/, provozovaných zájmovým
sdružením Apeiron.
RM schvaluje záměr prodeje částí pozemků
p.č. 616/1 o výměře 232 m2 a p.č. 1095/3 o
výměře 183 m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.
330/4 a p.č. 331/2 v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje pronájem pozemku p.č.
165/2 o výměře 593 m2, 165/5 o výměře
198 m2 a část pozemku p.č. 165/1 o výměře
7740 m2 v k.ú. Velká Ledhuje paní H R. od
1. 3. 2015 na dobu určitou 10 let s výpovědní lhůtou 6 měsíců z důvodu potřebnosti
pozemku pro realizaci záměru v souladu
s územním plánem. Nájemné je stanoveno
ve výši 2440,- Kč ročně.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej
domu č.p. 209 se 6 bytovými jednotkami a
pozemkem st.č. 266 v k.ú. Police nad Metují. Výsledná zjištěná cena nemovitosti činí
3 016 030,- Kč. Byty s příslušným podílem
na společných částech budou přednostně nabízeny nájemcům se slevou 10% ze
znalecké ceny nemovitosti. Jednorázovou
slevou 10% budou zohledněny veškeré závady, které nemovitost vykazuje.
RM souhlasí s podnájmem bytu č. 1 v domě
čp. 443 v ulici Fučíkova v Polici nad Metují
od 1. 2. 2015 paní W.
RM bere na vědomí informaci o rozšíření
odpadového systému města a ukládá odboru IMŽP vypracovat návrh Vyhlášky o
stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Police nad
Metují.
RM schvaluje předloženou inventarizační
zprávu města za rok 2014 a souhlasí s návrhem na vyřazení majetku, který je přílohou inventarizační zprávy.
RM doporučuje ZM ke schválení:
yy rozpočet města Police nad Metují pro
rok 2015, tento rozpočet je schodkový,
výdaje činí celkem 70.365.238 Kč, příjmy
celkem 64.511.060 Kč, třída 8 financování činí celkem 5.854.178 Kč
yy závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy
yy dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací a příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2015,
v té výši a těm fyzickým a právnickým
osobám, uvedeným v příloze.
RM doporučuje ZM ke schválení smlouvy
o poskytnutí veřejné finanční podpory se
schválenými příjemci dotací a příspěvků.
RM doporučuje ZM ke schválení aktualizaci rozpočtového výhledu do roku 2018.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
město Police nad Metují vyhlašuje výběrové řízení na pozici

INVESTIČNÍHO TECHNIKA

druh práce:
Příprava nebo realizace jednotlivých investic
menšího rozsahu nebo částí velkých investic.
místo výkonu práce :
Území města Police nad Metují
platová třída : 9. platová třída
Předpoklady:

to narození zájemce, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu zájemce, číslo občanského
průkazu, datum a podpis zájemce.
K přihlášce připojte:
Životopis s uvedením dosavadních zaměstnání, odborných znalostí a dovedností týkajících
se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř. doklad
o jeho vyžádání a ověřenou kopii dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky s požadovanými doklady doručte
v obálce označené „konkurz investiční technik“
na adresu:
Městský úřad Police nad Metují,
Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují
tel: 491 541 113, e-mail: meu@meu-police.cz

dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku

Požadavky:
• dosažené vzdělání - vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání s maturitní
zkouškou ve stavebním oboru
• řidičský průkaz skupiny B
• znalost práce na PC (MS Office, Internet)
Uzávěrka přihlášek: 16. března 2015
1. dubna 2015
Termín nástupu:
Náležitostí přihlášky jsou:
Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a mís-

Pozn. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:
• zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
• rozhodnout pouze na základě písemných přihlášek
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spoj jede po jiné trase

VÝSLEDKY
ÚNOROVÉ
SOUTĚŽE
OTÁZKA:
Jaký strom roste v zahradě u staré školy (Dřevěnky)?
ODPOVĚĎ:
V zahradě staré školy
(Dřevěnky) roste dub.

V průběhu února jsme zaznamenali 10 správných
odpovědí.
Výherci jsou:

Zuzana K.,
Markéta J.
a Jakub M.,

pro které máme v Infocentru v Pellyho domech
připravenu drobnou pozornost.

Březnová soutěžní
otázka - PTÁME SE?
JAKÝ JE NÁPIS NA VODOJEMU
V ULICI K VODOJEMU?

Své odpovědi můžete zasílat prostřednictvím e-mailu na adresu infocentrum@policko.cz nebo napsat na lísteček
s Vaší adresou a přinést do Informačního
centra Pellyho domů vždy do 15. dne příslušného měsíce.
Budeme rádi, když k nim přiložíte
i pár řádek Vašich postřehů, námětů k
danému území, které by mohly být podnětem k následné realizaci. Ze správných
odpovědí budou vylosováni výherci, kteří obdrží drobné ceny.
Ida Jenková a Štěpán Horák

Rozpis lékařů
stomatologické služby

březen 2015

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař
     Tel. č.
07. – 08. 03. MUDr. Ludvík Neoral
ZS Police nad Metují
14. – 15. 03. MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují
21. – 22. 03. MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí
28.  – 29. 03 MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov

491 541 654
602 333 452
491 543 398
491 582 381
603 479 132
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PRAVIDELNÁ ZMĚNA
INTERVALU SVOZU
ZBYTKOVÉHO
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU
Oznamujeme
občanům centrální
části města, tedy v
katastrálních územích Police nad
Metují a Velká Ledhuje, že od 10. kalendářního týdne
(od 5.3.) nastane
pravidelná změna
intervalu svozu komunálního odpadu z popelnic, a to
ze 14-ti denního na týdenní. Svozovými dny jsou čtvrtek a pátek, podle
rozdělení ulic ve svozovém plánu.
Změna na 14 denní interval nastane
opět na konci října, a to po 42. kalendářním týdnu.

Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n. M.

Statistika
K 31.1.2015 mělo město Police nad Metují dle dostupné evidence 4176 obyvatel.

Jubilea

V lednu 2015 slavili:

70 let paní Ivana Richterová
paní Brigita Koláčná
paní Jana Středová
75 let pan Miloslav Martinek
80 let paní Olga Ročárková
85 let paní Miroslava Zudová
Vš em j u b ila nt ů m přejeme
pev né zd rav í a krá sn é d ny
plné p o ho dy v d al ší ch l etech

Prosíme jubilanty, kteří budou teprve slavit své výročí, a nepřejí si být
jmenováni v této rubrice, nebo si
nepřejí návštěvu komise pro obřady
a slavnosti, aby toto sdělili předem
na matriku MěÚ Police nad Metují.
hambalkova@meu-police.cz,
491 509 990
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NABÍDKA ODVOZU
KOVOVÉHO ODPADU
Nabízím možnost služby - likvidace a
odvoz kovového odpadu od domu pro
obyvatele, kteří nemají možnost jej
odvézt do sběrného dvora nebo sběrny a
nechtějí odpad dlouhodobě uskladňovat
doma pro společný sběr hasiči.
K provádění této činnosti vlastním příslušné živnostenské oprávnění, které na
vyžádání předložím.
Dále mohu nabídnout provádění zemních prací jako výkopy základů, bazénů,
přípojek sítí, terénní úpravy, převoz
sypkých materiálů apod. K tomuto používám toto strojní vybavení: minibagr,
kolový nakladač, žábu, malý nákladní
automobil 4x4, vyklápěcí dumper obj.
1,5 m3.
Libor Fridrich,
Komenského náměstí 384,
549 54 Police nad Metují,
telefon 724 033 755;
e-mail: libor.fridrich@seznam.cz

yy V únoru jsme s paní Šváblovou navštívili čerstvého devadesátníka pana Jaroslava Rolce. Samozřejmě se vzpomínalo. Na Polici jeho mládí. Na Záměstí,
které hodně změnilo svoji tvář.
Panu Rolcovi přejeme i touto cestou
zdraví. Aby nohy běhaly a s manželkou
si mohli užívat příštích dnů ve svém příjemném domově i na klidné zahradě.
yy Koloniál Purkert dopsal svoji historii.
Dnes nás vítá Koloniál Renata. Rychlá
výměna vývěsního štítu. Za ním se skrývající generační střídání.
Děkuji panu Petru Purkertovi za mnohaleté a obdivuhodné provozování „samoobsluhy“ na náměstí. Přeji zajímavou, zdravou a naplněnou další životní
etapu. Přeji Renatě Steinerové výdrž na
nelehké cestě zodpovědnosti ke spokojenosti její i zákazníků.
yy V tichosti v neděli 15. února zemřela
v polickém domově důchodců dlouholetá pracovnice městského úřadu paní
Květa Janečková.
Budeme vzpomínat!
yy V prvních dvou měsících roku vstoupili
mezi šedesátníky poličtí fotbaloví matadoři, funkcionáři, trenéři – Jaroslav
Čermák, Jaroslav Seidlman, Petr Rutar.
Blahopřejeme!
yy Polický symfonický orchestr letos
slaví páté narozeniny.
Znáte to. Pominou živé vzpomínky na
porodní bolesti a je tu pět svíček.
Udělejte si čas a projděte se jeho webo-

Komplexní pozemkové
úpravy v katastrálních
územích Pěkov a Hony
Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, pobočka Náchod
oznamuje, že dne 25. března 2015
v 16:00 hodin se bude konat v restauraci U Generála Laudona, Pěkov
102, úvodní jednání k řízení o
komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Pěkov
a katastrálním území Hony. Na
úvodním jednání budou účastníci
řízení seznámeni s účelem pozemkových úprav, jejich formou a postupem. Proběhne volba sboru zástupců a bude představen zpracovatel
pozemkových úprav - firma GEOVAP,
spol s r.o., Pardubice.
Případné dotazy vám zodpoví:

Martina Hejzlarová
Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, pobočka Náchod, tel.: 727
966 725
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

vými stránkami – www.policesymphonyorchestra.cz. Letošní Novoroční
koncert nás pozitivně naladil do roku
2015. Ples PSO v náchodském Beránku
14. 2. voněl mládím, radostí, šikovností
a hrdostí. Rodičů, prarodičů, přiznivců.
Nás, kteří cestu mladých muzikantů sledujeme.
Děkuji Petře Soukupové, Miroslavu Srnovi, všem, kteří odvedli nám skrytou
práci, abychom mohli zažít další naplněný, tentokrát plesový večer.
yy 8. Ostrostřelecké-městský ples
Konal se v pátek 13. 2. v Pellyho
domech na náměstí. Poděkování
patří organizátorům a donátorům
bohaté tomboly. Relax band tradičně
přispěl k tanečnímu veselí. Nezvykle
mnoho uniformovaných účastníků
zatraktivnilo již tradiční ples.
Děkuji zúčastněným za příjemný večer.
yy Polická univerzita volného času
ukončila 10. 2. jarní semestr svého
15. ročníku. O jednotlivých přednáškových odpoledních pravidelně informuje
Ing. Václav Eichler. Nyní nás čekají nezvykle dlouhé prázdniny. Pro podzimní semestr je program nachystán. Jako
novinku nabídneme virtuální univerzituJ.
Děkuji všem přihlášeným studentům.
I těm, kteří najdou do Pellyho domů
cestu na jednotlivé přednášky.
Na podzim na viděnou!
Ida Jenková

Knihovna je otevřena

V Pellyho domech začala rekonstrukce
a s ní spojené stavební úpravy. Ty se však
v žádném případě netýkají knihovny. My
máme otevřeno v obvyklou dobu:
Pro děti
pondělí a pátek 12 – 17 hodin
Pro dospělé
úterý a čtvrtek 9 – 17,30 hodin
Čítárna se studovnou je otevřena souběžně s odděleními pro dospělé a pro děti.

Březen měsíc čtenářů

Začátek nového roku je v
knihovnách ve
znamení
statistiky. Činnost
knihovny převádíme do čísel.
Také rok 2014 je už spočítán. Rádi bychom
poděkovali všem, kteří našli do městské
knihovny cestu. Bylo to 825 registrovaných
čtenářů v Polici, 15 v Hlavňově a 56 v Pěkově. Registrovaný čtenář je ten, který se
řádně zaregistruje, tj. jeho údaje jsou vloženy nebo obnoveny v daném roce v počítačovém systému a on si může půjčovat
dokumenty (absenčně i prezenčně) z fondů
knihovny a využívat další knihovnické a informační služby. Navštěvuje pak knihovnu a
půjčuje si – to jsou naši návštěvníci.
Ale do knihovny nechodí jen registrovaní čtenáři. Jejich služeb mohou využívat
všichni a navštěvovat třeba internet, ke
kterému je dle knihovního zákona přístup
zdarma, nebo kulturní a vzdělávací akce. Již
několik let evidujeme i virtuální návštěvníky našich webových stránek či on-line katalogu a výpůjčního protokolu.
S humorem se říká, že statistika je přesný součet nepřesných čísel. Ale někdy jsou
to čísla docela zajímavá. A tak statisticky
vzato:
yy Každý občan navštívil v roce 2014
knihovnu 4,67 krát (počet návštěv/počet obyvatel).
yy Každý občan si takto půjčil 10 a čtvrt
knihy.
yy Kdyby si každý občan Police včetně nemluvňat vzal domů 9 knih, ještě 683
nám jich tu zbude (nebo ve vesnických
knihovnách).

yy Praktická žena-ruční práce všeho druhu,
starší i nová čísla
yy TOPP-sešity věnované vždy jednomu tématu, tvoření s dětmi
yy Tvůrčí inspirace – dvouměsíčník, ruč.
práce, především výšivka, šití,..
yy Rozmarýna-zajímavosti, vyrábění, ruční
práce, zahrada, recepty
yy Blesk Hobby – zahrada, udělej si sám, zajímavosti, vyrábění, recepty
Také příležitostně nakupujeme jednotlivá čísla různých časopisů věnovaná
háčkování, pletení pro děti, vyšívání, patchworku,… Všechny časopisy a noviny jsou
k dispozici ve studovně a čítárně, kde Vám
rádi pomůžeme s jejich vyhledáním. Aktuální čísla časopisů a novin je možné prostudovat u nás, starší čísla si můžete zapůjčit
domů, stejně jako knihy.

V rámci Černých hodinek proběhne
křest knížky DROBEČKY od Jaroslava Soumara. Je to už druhá kniha pana učitele výtvarného oboru polické ZUŠ a opět ji vydává
nakladatelství BOR Liberec. Autor namaloval obrázky a k nim napsal příběhy, postřehy, prostě drobečky:
„Vzpomínka je jako drobeček na stole. Zůstane v nás. Po čase ji objevíme. Potěší, zahřeje u
srdce. Chceme se o ni podělit s ostatními. Tak
se narodí příběh a s ním i začátek této knihy.“

Výstava Police očima
dětí – kalendář 2015

Výchova, aby měla smysl, prý má probíhat nenásilně. A prý se nám vyprazdňují
pojmy jako je vlastenectví, patriotismus
atd. Nevím. Ale vím, že paní učitelce Šustkové se povedl kousek, který si zaslouží
pochvalu a zaznamenání. Se svými páťáky
sestavila obrázkový kalendář, který pan ředitel školy vytiskl, a který se stal v rodinách
žáčků vděčným dárkem. Ale ani my ostatní
nebudeme ošizeni, či spíše naopak, máme
možnost vidět většinu obrázků, které děti
vytvořily.
A o co v kalendáři šlo? Děti malovaly
Polici. Vznikly výkresy s naší radnicí, spořitelnou, klášterem atd. Celkem 12 měsíců v
roce, tj. 12 objektů (budov či detailů). Věřím, že vybrat jen těch 12, byl úkol těžký. A
tak se zrodil nápad vystavit obrázky všechny. Můžete je vidět na chodbě knihovny od
23. února do konce dubna. A věřím, že se
sejdeme i při povídání o nich a o Polici. To
je zatím jen v plánech.

Dalo by se s čísly čarovat asi do nekonečna. Ale to není cílem naší práce. My vám
chceme nabídnout zajímavé knížky, časopisy a další dokumenty a pozvat vás na (doufáme, že) zajímavé akce knihovny.

Pokud chcete vědět, co vyprávějí třeba sněhové vločky, přijďte na křest nebo
si knížku přečtěte. Protože Drobečky jsou
knížka pro celou rodinu plná obrázků. Každý z nich vám bude vyprávět svůj příběh.
Sejdeme se za účasti autora a nakladatelky, paní Evy Koudelkové, v pátek 13.
března v 17 hodin v dětském oddělení
knihovny.

Autorský podvečer

Letošní rok je v našem regionu bohatý na nové knížky. Další autorkou, která v
těchto dnech vydala knížku, je hronovská
Blanka Faltová. Její život se s Policí protnul a
Polici najdeme i v její knížce Na slzy nezbyl
čas. Je to čtení pro ženy, ale není to žádná
červená knihovna. Příběh je současný a s
hlavní hrdinkou Emou byste se mohli v Polici setkat nejen v literárním příběhu, ale i
ve skutečnosti (možná).
Křest knížky proběhl za účasti nakladatele a majitele nakl. Petrklíč Jiřího Himala
v Hronově. U nás bychom rádi uspořádali
autorský podvečer paní Blanky Faltové a
knížku představili.
Sejdeme se začátkem dubna, termín ještě upřesníme.

Noc s Andersenem

Časopisy pro tvořivé

Knihovna Vám může nabídnout následující časopisy, které se věnují tvoření,
ručním pracím kreativitě a jsou pravidelně
odebírány.
yy Burda -šití, starší i nová čísla
yy Sandra-pletení, starší i nová čísla

Pozvánka
na Ćernou hodinku

Opravdu je těžké vybírat ten nejlepší. A poznáte, kterou budovu autor namaloval?

Již po 11 strávíme 27. března v knihovně Noc s panem Andersenem. Budeme ho
čekat, zda se letos objeví. Zatím ještě nikdy
nepřišel, přesto děti ani knihovnice čekání
nelitovaly a v knihovně si to užily. Letos se
vydáme s … Nebudeme prozrazovat a zprávu Vám podáme v příštím měsíčníku.
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Knihovna města Police nad Metují

přijme knihovníka / knihovnici

Náplň práce:
yy zajišťování výpůjčních služeb v dětském oddělení
yy budování a správa knihovního fondu dětského oddělení
yy práce s dětskými čtenáři, organizování besed pro děti a mládež v naší knihovně
i knihovnách obvodu
yy zpracovávání bibliografií a dalších materiálů pro práci s dětmi
yy podíl na dalších činnostech v knihovně dle potřeby
Požadavky:
yy knihovnické vzdělání (případně pedagogické)výhodou
yy praxe v knihovně výhodou
yy znalost práce s dětmi
yy znalost dětské literatury
yy schopnost organizování kulturních a vzdělávacích akcí pro děti (případně i pro
dospělé)
yy znalost práce s knihovním systémem Clavius výhodou
yy pečlivost, spolehlivost, samostatnost
yy nekonfliktní jednání
yy komunikativnost
yy ochota dále se odborně vzdělávat
Nabízíme:
yy milý pracovní kolektiv
yy příjemné a moderní pracovní prostředí
yy příspěvek na stravování
yy platové zařazení dle vzdělání a praxe podle platných mzdových tarifů
Nástup:
Od 1. 8. 2015
Pracovní smlouva:
Částečný pracovní úvazek (0,6 = 24 hod. týdně). Zkušební doba 3 měsíce.

Strukturovaný životopis s motivačním dopisem a písemný souhlas se zpracováním
osobních údajů, v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, výhradně pro účely související s Vámi projeveným zájmem o zaměstnání v Knihovně města Police nad Metují zašlete či doručte osobně nejpozději do 30. 3. 2015 do knihovny či
na e-mail: plachtova@knihovna-police.cz

Nabídka knih:
yy Illnerová, Helena: Čas pro světlo.
Rozhovor naší přední fyzioložky, biochemičky s Pavlem Kovářem.
yy Millard, Frank: Královské rody proti Hitlerovi.
Protifašistický odboj evropské šlechty.
yy Munroe, Randal: Co kdyby?
Logické hádanky, vážné vědecké odpovědi na absurdní hypotetické otázky z
oblasti přírodních věd.
yy Dušek, Jaroslav: Tvary tmy.
Vzpomínky herce na jeho léčebný pobyt
ve tmě, na duchovní cvičení …
yy Marsh, Richard: Pohřbený zaživa.
Autobiografický příběh pacienta se syndromem uzamčení, o tenké hranici mezi
životem a smrtí, o naději, o obrovské vůli
žít.
yy King, Stephen: Pan Mercedes.
Napínavý thriller napsaný podle skutečných událostí.
yy Whitton, Hana: Kunhuta Přemyslovna.
Český historický román o vynuceném
sňatku českého a polského království.
yy Burianová, Miroslava: Móda v ulicích
protektorátu.
Obrazová publikace o módě, odívání a životním stylu v Čechách 1939-1945.
yy Pawlovská, Halina: Ulovila jsem ho v
buši.
Humorné fejetony a povídky.
yy Čermák, Miloš: Muži, co zírají na ženy a
dalších 33 povídek z fleku.

Současné české povídky.

Vaše knihovnice

Výběrová komise má právo rozhodnout pouze na základě písemných přihlášek
nebo po výběru užšího okruhu zájemců (splňujících odborné požadavky) pozvat uchazeče na pohovor. Každý zájemce bude informován.

NABÍDKA BRIGÁDY
Pellyho domy - Centrum kultury, vzdělávání a sportu - organizační složka města Police nad Metují

hledá vhodného uchazeče o práci v Muzeu papírových modelů.

Jedná se o brigádu - pracovní poměr formou dohody o provedení práce. Vhodné i pro studenty.
Místo výkonu práce - Muzeum papírových modelů, Police nad Metují
Finanční odměna - 65,-Kč /hod

Požadavky:
yy zajišťování provozu muzea
yy časová flexibilita
yy znalost Policka a blízkých turistických atraktivit
yy orientace v kulturní oblasti Policka
yy částečná znalost německého nebo anglického jazyka
yy příjemné vystupování, komunikativnost, ochota
yy spolehlivost, samostatnost
yy ochota pracovat
yy studium muzejní pedagogiky, muzejnictví výhodou
yy aktivní modelářství výhodou
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Náplň práce:

yy pokladní a dozor muzea:
prodej vstupenek, vystřihovánek
a propagačních předmětů, obsluha pokladny
yy komunikace s návštěvníky:
poskytování informací návštěvníkům a turistům
yy aktivní znalost práce na PC (Office, e-mailová pošta, Internet)

Zájemci, prosím, zašlete svůj životopis a motivační dopis
na emailovou adresu: info@mpmpm.cz nebo přineste přímo
do Muzea papírových modelů, Tyršova 341, 549 54 Police nad
Metují.

Termín: do 17. 4. 2015

PELLYHO DOMY
čtvrtek 19. 3. 2015 od 17:30 hodin
Vzdělávací místnost Pellyho domů

ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ
KRASLICE ZDOBENÉ VOSKEM
Cena: 50 Kč/osoba
S sebou vejdunky, ostatní materiál v ceně.
Lektorka: Martina Nosková
Počet míst omezen. Přihlášky a platba
předem: do 13. 3. 2015 v Infocentru.

PŘIPRAVUJEME

Sobota 4. 4. 2015 od 19:00 hodin
Kolárovo divadlo

KDO JE TADY ŘEDITEL?
Repríza představení v podání DS Kolár
Police nad Metují
Vstupné:
předprodej: 100,- / 80,- / 60,na místě: 120,- / 100,- / 80,Předprodej od 23. 3. 2015
v Informačním centru.

Sobota 25. 4. 2015 od 8:30 hodin
Vzdělávací místnost Pellyho domů
Pellyho domy ve spolupráci s Českým
červeným křížem Náchod pořádají:

ZÁKLADY POSKYTOVÁNÍ
PRVNÍ POMOCI

Rozsah kurzu: 6 hodin
Praktická výuka na moderním resuscitačním modelu s vyhodnocením na PC.
Kurzovné: 490 Kč
V ceně publikace Základní norma zdravotnických znalostí.
Závazné přihlášky a platba předem v
Infocentru od 5. 3. do 17. 4. 2015.
Minimální počet účastníků pro uskutečnění
kurzu je 8 osob.

INFOCENTRUM

V prodeji máme 4 nové druhy magnetů
s místními motivy, cena 25,- Kč / ks.

Sobota 18. 4. 2015 od 19:00 hodin
Kolárovo divadlo

KLÁRA A BÁRA

Hrají:
Klára
Bára
Pavel

Ivana Chýlková
Eva Holubová
Jan Holík / Roman
Štabrňák
Mojmír Maděrič

Jiří
embryo, zákaznice salónu
Barbora Šuláková
krásy
ze záznamu:
Anna Šišková
hlas embrya
TV moderátorka Monika Zoubková

Délka představení: 110 min. s přestávkou
Vstupné
předprodej: 290,- / 270,- / 250,na místě: 310,- / 290,- / 270,Předprodej vstupenek od 1. 4. 2015
v Informačním centru.
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1. 2. 2015 - 23. 5. 2015

VÝSTAVA BETEXA

Výstava určená hlavně dětem a začínajícím
modelářům. K vidění je unikátně osvětlený
Pražský hrad, jednoduché vystřihovánky a
3D puzzle. Betexa na výstavě představuje i
autorskou edukativní hru Pexetrio, kterou
si můžete přímo v expozici vyzkoušet.
Fotogalerie na facebooku. K výstavě připravila Betexa soutěž a vystřihovánku. Více
informací na webu a facebooku Muzea.

Pondělí 2. 3. 2015 od 9 hodin

STUDIO DVA Praha

Radikální komedie o dvou manželských
krizích a jednom úmyslně založeném
požáru….
Skoro nikdo není se svým životem úplně
spokojený. A opravdu jen málokdo má
takovou kliku, že najde ideálního partnera,
se kterým dokáže být skutečně šťastný.
Většina lidí se prostě
musí v manželství hodně snažit a dělat při
hledání dokonalého partnerského soužití
dost velké kompromisy. Příběh Kláry a Báry
vypráví o tom, co se může stát, když jedné z
kamarádek po řadě takových kompromisů
už rupnou nervy a pokusí se radikálně svůj
manželský život změnit.

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

PONDĚLNÍ VSTUP
DO MUZEA ZDARMA

Otevírací doba v březnu:
Pondělí, Středa
Úterý, Čtvrtek, Pátek
Polední přestávka:

9:00 – 17:00
9:00 – 15:00
11:30-12:00

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

Muzeum papírových modelů je otevřeno od 9 do 15 hodin. Vstup zdarma.
Nevztahuje se na programy a objednané skupiny. Vstupné: zdarma
Středa od 14 do 15:30 hodin

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
V MUZEU

Kroužek je určen všem dětem. Vstupné:
jednorázový vstup 20,-Kč, pololetí 150,-Kč,
celý rok 250,-Kč

25. -28. 3. 2015

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Výstavy prací dětí z okolních základních a
mateřských škol.
Denně od 9:00 do 12:00 hod a od 14:00
do 17:00 hodin. Tradiční výstava se letos
uskuteční v náhradních prostorách Muzea
papírových modelů v Polici nad Metují.
Pořádá Mateřské centrum MaMiNa, z. s. ve
spolupráci s Muzeem papírových modelů.
Sobota 28. 3. 2015 od 8 do 13 hodin

SETKÁNÍ SBĚRATELŮ

Tradiční setkání proběhne v náhradních
prostorách v Muzeu papírových modelů.
Klub sběratelů Policka se zabývá
vydavatelskou činností, pořádá společná
setkání a sběratelské burzy všech oborů.
Vydává sbírkové edice zápalek, známky a
kapesní kalendáře. Dále se zabývá
propagací
regionu
jako
takového,
především Policka a Kladského pomezí.
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NOVINKY V PRODEJI

Nové jednoduché papírové vystřihovánky
od různých vydavatelů. 3D puzzle a nová
edice pexetrií.
Hraním hry PEXETRIO si děti procvičují
paměť a zároveň si rozšiřují své znalosti.
Hry jsou vhodné pro děti jak předškolního
věku, tak i pro starší děti. Hrací kartičky
jsou kvalitně zpracované z tvrdého a
odolného materiálu, který zaručuje dlouhou
životnost.

PŘIPRAVUJEME:
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
V MPM

2. 4. a 3. 4. 2015
od 9-11 hodina a od 13-15 hodin

Vyprávění o lidových obyčejích v době
Velikonoc, vědomostní kvíz pro děti i dospělé. Hry, soutěže a tvoření nejen z papíru. Program potrvá dvě hodiny. Účastnický
poplatek 30,-Kč. Rezervace není nutná.
Velikonoční program je určen i pro školní a
mimo školní skupiny, nutno předem objednat na emailu info@mpmpm.cz

Pondělí 6. 4. 2015 - Velikonoční
V tento den je Muzeum zavřeno.
20. – 24. 4. 2015

TÝDEN ZEMĚ

MĚSTO A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Program je určen všem věkovým skupinám, pro všechny typy škol.
Po předchozí domluvě je možné se na tento
program přihlásit i mimo určené termíny.
Program pro MŠ a ZŠ.
Cena programu 30,-Kč, pedagogický doprovod zdarma.

MPM

Poslední lednový víkend byla vernisáží
otevřena další výstava. Vernisáž proběhla
netradičně jako interview s majitelem
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firmy, panem Tomášem
Bělkou, ing. Robertem
Navrátilem, jedním z
konstruktérů
papírových
modelů,
který
pracuje
pro
Betexu a modelářem
Filipem Ježkem, který
pro
firmy
staví
prototypy modelů. Ty
jsou zpětnou vazbou
nejen pro konstruktéra,
ale i pro výrobce.
Návštěvníci vernisáže
tak měli ojedinělou
možnost seznámit se s
celým
osudem
vystřihovánky – od
nápadu, přes konstrukci
a prototyp k jejímu
tisku a distribuci. O
jarních
prázdninách
proběhl už po třetí
Týden s Herkulem. Děti
měly
možnost
navštěvovat tematické
dopolední
programy
v MPM. Během týdne
přišlo do MPM 30
účastníků programů. V
únoru (13. – 14. 2.)
v Brně proběhla výstava
a
soutěž
Papírové
království. Za MPM se
v dětských kategoriích prezentovali Tomáš
Bůna a Jan Krtička. V sobotu mimo jiné
proběhlo poslední kolo soutěže a vyhlášení
vítězů Papírovým světem s Richardem
Vyškovským, který MPM pořádalo ve
spolupráci s časopisem ABC. (více na
www.abicko.cz)
Soutěžilo
se
v pěti
kategoriích, ve slepování modelů, které
vytvořil Richard Vyškovský.

Výsledky soutěže:

kategorie do 10 let
1. Matyáš Bača z Chrudimi
2. Mario Svoboda z Ostravy
3. Tomáš Zima z Mnichova Hradiště
kategorie 11- 15 let
1. Rudolf Jurišica z Brna
2. Jiří Novotný z České Lípy
3. David Kovář z Protivanova
kategorie dospělí
1. Michal Traj z Radonice
2. Jan Hemza - z Nového Veselí
3. Jaroslav Zima z Mnichova Hradiště
kategorie bez věkového omezení Inovativně upravený model
1. Jiří Velocha ml. z Kralic na Hané
2. Stanislav Fajkus z Prahy
3. Tomáš Hobzík z Mělníku
kategorie bez věkového omezení - Model
z půdy
1. Jaroslav Zima z Mnichova Hradiště
2. Stanislav Fajkus z Prahy
3. Jiří Velocha st. z Kralic na Hané
Tel. 777 828 657
email:info@mpmpm.cz

Návštěvní doba:
9 -17 hod. (so, ne, svátky, prázdniny)
9 -15 hod. (po - pá)
Otevřeno každý den
Děti do 6 let zdarma
polední přestávka: 11:30 - 12:00

WWW.MPMPM.CZ

OSTATNÍ AKCE
Pěkovské ženy srdečně zvou do Restaurace U Generála Laudona, Pěkov:
sobota 7. 3. 2015 od 20 hodin

BABSKÝ BÁL

Vstupné: 50 Kč. Místenky na čísle
602 279 374 po 20. hodině.

sobota 28. 3. 2015 od 14:30 hodin

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL

KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V POLICI NAD METUJÍ
Vážení občané, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit Váš názor
na kulturní a společenský život v Polici nad Metují. Pole označené * je povinné.
Dotazník můžete vyplnit třemi způsoby:
• On-line na www.policko.cz
• Vyplněný a oskenovaný dotazník zaslat na ckv@policko.cz
• Vyplněný odevzdat v Informačním centru v Pellyho domech

Pracovnící CKV Pellyho domy
a Ida Jenková

Sběr dat probíhá do 20. 3. 2015. Děkujeme za Váš čas věnovaný dotazníku.
1. Jste žena nebo muž? *
žena
muž

2. Vaše sociální postavení: *
dítě

student

pracující
senior

na rodičovské dovolené
nezaměstnaná/ý

zdravotně handicapovaný

3. Váš věk: *

do 16 let

16 - 25 let
26 - 40 let
41 - 50 let

6. Účastníte se některých z pravidelně konaných
akcí, které jsou uvedeny níže? *
Polická univerzita volného času
Setkání Senior klubu

Taneční kurzy pro dospělé
Taneční kurzy pro mládež
Polické divadelní hry
Čtvrteční tvoření
Jóga nebo Pilates

žádné z uvedených aktivit se neúčastním
Jiné:

7. Dojíždíte za kulturou mimo naše město? *
ano
ne

8. Pokud dojíždíte za kulturou mimo naše město,
uveďte, jak často (v kalendářním měsíci) a jaký je
Váš důvod: *

51 - 60 let
61 - 70 let

více než 70 let

4. Dělíte svůj čas mezi kulturu a sport, příp. kulturu
a další aktivity? *
Ne, věnuji se především kultuře
Ano, více času věnuji kultuře

Ano, více času věnuji sportu (aktivně i pasivně)

Ano, více času věnuji aktivitám mimo kulturu
a sport
Ne, nevěnuji se ani kultuře ani sportu

5. Jak často chodíte za kulturou, společenskými
akcemi?*
více než jednou měsíčně
jedenkrát měsíčně
vůbec

9. Rozhoduje o Vaší účasti na kulturních akcích
cena?*
Určitě rozhoduje

Spíše nerozhoduje

Určitě nerozhoduje

10. Jakou finanční částku (průměrně) za měsíc
vynakládáte na kulturu? * Vezměte, prosím, v úvahu
celý rok a vytvořte průměr (orientační částka)
Do 100 Kč měsíčně

100 - 500 Kč měsíčně

více než 500 Kč měsíčně
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11. Jak hodnotíte, u akcí pořádaných městem,
nastavení výše vstupného? *
Jako příznivé

Odpovídající druhu představení, akce apod.
Ceny jsou neadekvátní

12. Vyhovuje Vám zahájení předprodeje vstupenek
1 měsíc před konáním akce? *
Vyhovuje

Nevyhovuje

Vyhovoval by mi jiný termín (uveďte konkrétně v
kolonce Jiné)
Jiné:

13. Jakým způsobem si vstupenky rezervujete? *
Vyberte 1 způsob rezervace, který nejčastěji využíváte.
Telefonicky

18. Z jakých zdrojů získáváte informace o aktuálním
dění, o akcích apod.? *
Vyberte, prosím, max. 3 z uvedených možností, které
nejvíce využíváte k získání informací
Polický měsíčník

Webové stránky www.policko.cz

Webové stránky www.meu-police.cz

Infomail (newsletter) zasílaný z www.policko.cz
Facebook.com/policko.cz

Výlepové plochy ve městě
Doporučení od jiné osoby
Jiné:

19. Které kulturní, společenské nebo vzdělávací
aktivity Vám ve městě chybí: *
Vyberte max. 3 aktivity, které ve městě nejvíce postrádáte
Divadelní představení pro děti

E-mailem
Osobně

Vstupenky ihned kupuji, rezervaci neprovádím

14. Uvítal/a byste předprodej vstupenek přes
internet?*
Ano

Ne, vyhovuje mi stávající způsob předprodeje

15. Uvítal/a byste možnost zakoupení dárkového
poukazu na kulturní akce pořádané městem? *

Divadelní představení pro dospělé
Kino pro děti

Kino pro dospělé

Koncerty populární hudby
Koncerty vážné hudby

Rockové koncerty a taneční rockové zábavy
Diskusní pořady

Besedy, přednášky
Trhy a jarmarky

Ano
Ne

16. Uvítal/a byste možnost nákupu vstupenek
na akce prostřednictvím tzv. zaměstnaneckých
benefitů? *

Volnočasové aktivity pro dospělé
Prázdninové aktivity pro děti
Diskotéky

S nabídkou akcí ve městě jsem spokojen/a

Ano
Ne

Můj zaměstnavatel benefity neposkytuje

17. Jak hodnotíte propagaci akcí pořádaných
městem? *
Zakroužkujte, číselné hodnocení, jako ve škole
1

2

3

4

5

Prostor pro Vaše náměty a připomínky:
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20. Zhodnoťte, prosím, jak jste celkově spokojen/a
s nabídkou kulturních, společenských a vzdělávacích
akcí pořádaných městem: *
Zakroužkujte, číselné hodnocení, jako ve škole
1

2

3

4

5

Máte zájem o ZASÍLÁNÍ NOVINEK INFOMAILEM?
Přihlaste se k odběru: www.policko.cz/cs/infomail.php
nebo sdělte svoji e-mailovou adresu na ckv@policko.cz.
Do předmětu uveďte „registrace infomail“.

9.–12. 4. 2015
Police nad Metují
www.jedensvet.cz

SVĚT DOKUMENTŮ POČTVRTÉ I V POLICI!

Ve dnech 9. až 12. dubna 2015 se
v Kolárově divadle uskuteční čtvrtý
ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět. Těm, které zajímá jeho zákulisí a rádi by věděli, a jak to vůbec
všechno funguje, přinášíme rozhovor
s hlavní koordinátorkou Marií Hornychovou.
Ahoj Marie, na přípravách festivalu se
už druhým rokem podílím, první ročník ale nepamatuji. Kdo přišel s nápadem dělat v Polici Jeden svět? Jak jsi se
k pořádání festivalu dostala ty?
Jeden svět tady poprvé zorganizovala
Zuzka Ježková, pod hlavičkou o.s. Julinka,
víceméně jen s pomocí „Kariho“ Hejnyše.
Přistěhovala se tenkrát do České Metuje
a ve správnou dobu se dozvěděla o možnosti pořádat Jeden svět v regionech. Byl
to dobrý tah, nová města se v posledních
letech už jen těžko zapojují, podmínky
jsou totiž relativně přísné. V rozsahu kraje se promítá v Hradci Králové, u nás a
některé roky v Trutnově .
Vzhledem k příznivému diváckému
ohlasu jsme o rok později spojili síly s
Filipem Dobrovolným a Janou Zaoralovou a vrhli se do příprav ve čtyřech. Díky
souhře a dobré spolupráci se povedlo
uspořádat akci o stupínek větší a dotaženější, projekce se přesunuly do Kolárova divadla, realizovali jsme myšlenku
festivalové kavárny ve foyer, zařídili doprovodný koncert kapely Zrní. Po tomto
povedeném ročníku se však všichni tři
nečekaně odstěhovali, a tak zůstala zodpověnost coby výzva na mně. Jsem ráda,
že tento ročník od začátku připravujeme
v širším týmu.
S kým tedy festival připravujete?
Minulý rok jsme až téměř do finiše
pracovaly pouze s Martinou Junkovou.
Dva měsíce před finálem jste se přidali
a doplnili tým ty a Tomáš Mašek. A letos
nás je opět o dva víc, spolupracují Pavel
Pinkava a Pavlína Binková. Za užší tým
považujeme nás šest. Petr John pro nás
bude dělat grafické práce, Jakub Zítka pomáhá coby spojka s Prahou a centrálou,
Jakub Voves, Martin Hrnčíř a Vojta Kollert
chystají video dokumentaci a reportáže, zabývají se znělkami a instalacemi v
kině. K samotnému zdárnému průběhu
festivalu jsou nutně potřeba taky Michal

Entler, Miloš Řehák, Kamil Hušek a personál divadla obecně, i ty už považujeme
za součást festivalového týmu. S organizací jednotlivostí v divadle pomáhají také
studenti gymnázia. Za blízkého spolupracovníka považujeme i Štěpána Horáka,
který s fotoaparátem hlídá, aby nám neuniklo nic zajímavého, co je třeba zachytit.
Kavárny ve foyer se stejně jako loni ujme
broumovká klášterní Café Dientzenhofer
ve spoluprácik s klienty o.s. Pferda a kavárny Láry fáry.
Jak probíhají přípravy a kolik vám zaberou času?
Festival zabere velkou část roku i
v měsících, kdy to vypadá, že se nic neděje. Do konce jara uzavíráme uplynulý
ročník, staráme se o smlouvy, účetnictví
(velké díky Monice Hrnčířové!), sepisujeme závěrečné zprávy, musíme se zúčastnit hodnotící schůzky v Hradci Králové…
Léto je obdobím, kdy v nás festival dobíhá
a sbírají se nápady na další rok. Od konce
srpna připravujeme podzimní projekce
úspěšných jednosvětových filmů z cyklu
Promítej i ty!, vytipováváme doprovodný koncert, sepisujeme granty a sháníme
peníze. V říjnu se koná povinné víkendové setkání všech 34 zúčastněných měst,
kde probíhají praktické workshopy a
semináře, během kterého taky pracujeme na skupinových úkolech, předáváme
si zkušenosti z uplynulých let a čerpáme
navzájem inspiraci. I jako nejmenší zúčastněné město republiky (!) máme čím
přispět ostatním. Od nového roku ladíme
rozpočet, smlouvy, domluváme podrobnosti ohledně propagace v novinách, časopisech, s rádii a jinými lokálními médii.
Koncem ledna vyjíždíme na pracovní víkend do Prahy vybírat filmy, už to prostě
všechno nabírá na obrátkách...
Jak se filmy pro polický festival vybírají?
Regionální festivaly fungují tak trochu jako ozvěny festivalu pražského,
který se koná začátkem března. Pražský
Jeden svět je největší festival svého druhu
na světě, uvádí mnoho filmů v premiéře.
Zároveň je festivalem soutěžním, více než
100 snímků je letos rozřazeno v těchto
kategoriích: Hlavní kategorie, Máte právo vědět, Cesty ke svobodě, Co se v mládí
naučíš…, V zajetí mysli, Takzvaná civilizace, Moc médií, Jugoskop a Český pohled.

My v regionech vybíráme z dejme tomu
čtyřicítky filmů, u kterých je reálné sehnat promítací práva. Během čtyř dní v
Polici jsme schopni jich odpromítat maximálně 12-13, takže volba není vůbec
jednoduchá. Snažíme se nakoukat maximum a na základě debat, kompromisů a
promýšlení pak volit dramaturgii, která
bude pokud možno pestrá a reprezentativní. Abychom nevynechali témata, která
se dotýkají nás všech, témata, o kterých
se z jiných zdrojů těžko dozvíme, nebo filmy, které se nám zdají být nějakým způsobem výjimečné. Mnohdy nám pomáhá
rozhodnout i příslib zajímavého hosta.
To je pravda, na debaty po projekcích
jsem se jako divák vždycky těšila...
Věřím, filmy jsou dobré samy o sobě,
síla dokumentu často překvapí i otrlé diváky. Možnost debatovat s režiséry nebo
odborníky nad shlédnutým tématem jsou
hlavní přidanou hodnotou projekcí. S
jejich výběrem si dáváme hodně záležet.
Chceme, aby byly debaty dobré a zároveň
festivalu zůstala lehce neformální a příjemná atmosféra. Doufáme, že ta pomáhá
divákům nestydět se zapojit a ptát se. To,
jak debaty vyznějí, totiž závisí hodně i na
jejich aktivitě. Loni bylo moc příjemné
slyšet, jak filmy doznívají v lidech i během posezení v kavárně v předsálí. Lešní program už je v podstatě kompletní a
myslíme, že je na co a na koho se těšit.
Všechny české snímky doplní návštěva
režisérů nebo jiného zástupce realizátoPolický měsíčník - březen 2015 - strana 16

rů, k zahraničním dokumentům máme
přislíbené zajímavé hosty – odborníky.
Nakolik při přípravě spolupracuje
město?
Město naši práci záštiťuje, je nám důležitým partnerem. Hradí paušál, který
je třeba odvést společnosti Člověk v tísni.
Musí ho zaplatit každé město, kde festival probíhá, bez ohledu na svou velikost.
Zároveň nám poskytuje prostory divadla
včetně jeho personálu a tím nám pořádání festivalu hodně ulehčuje. Od vedení
města i CKV máme plnou důvěru a volnost v otázkách dramaturgie a celé roalizace akce, a toho si vážíme.
Je těžké sehnat sponzory?
Není to samo sebou, ale nemůžeme
si stěžovat. Máme stálé partnery, kteří
nás každým rokem opakovaně a ochotně
finančně podpoří. Generálním sponzorem festivalu jsou textilní závody Veba,
a.s., dalšími milými partnery firmy Hauk,
Hobra-Školník, TCM point, tiskárna Resl
a firma Mountain Guides 9000. Jsme moc
rádi, že s námi každoročně spolupracují,
bez nich bychom neposunuli festival tam,
kde je dnes. Část peněz samozřejmě vyděláme na vstupném, na část žádáme v
grantech.
Co tě vede k tomu věnovat téhle akci
tolik času?
Za nás za všechny asi můžu říct, že
zájem o věc a přesvědčení, že promítáme důležitá témata. Je pravda, že všechno děláme na principu dobrovolnosti,
bez nároku na výplatu. Je to ale skvělá
příležitost naučit se nové věci, poznat
zajímavé lidi a přispět místu, kde žijeme.
Podobně tu pro ostatní dělá nezištně kde
kdo – trenéři a vedoucí dětských kroužků
a oddílů sportovních i zájmových, učitelé
ZUŠ a mnozí a mnozí jiní. Lidí, kteří dělají vysoko nad rámec toho, za co a nakolik jsou finačně ohodnocení, je v Polici
hodně. Díky tomu tu podle mě dokážeme
realizovat akce a aktivity v rámci okresu
jedinečné - proč by jednou z nich nebyl
festival dokumentů o lidských právech?!
Další důvody? Je to typ kultury, která Polici sluší a která tu možná i trochu chyběla.
V rámci republiky patříme mezi divácky
velmi úspěšné festivaly, v tabulkách návštěvnosti, v přepočtu k velikosti města,
jsme loni byli dokonce druzí. Za filmy a
debatami přijíždějí lidé z celého okresu.
Nakolik za festivaly v regionech rozhoduje Praha? Co všechno můžete připravovat sami za sebe?
Mnoho jednotlivostí je pevně daných,
například zastřešující festivalové téma,
vizuál, znělky, jasně stanovená pravidla
pro vyúčtování, pro projekce na školách
atd. Na nás je, jaké filmy si vybereme,
koho pozveme do diskuzí, jaký uděláme
doprovodný program a čím festival zpestříme. A toho se snažíme využít. Nápady
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a plány většinou přesahují naše časové
možnosti. Každoročně nám dělá radost
přivézt do Police kvalitní kapelu. Letos
to budou Please the trees, alternativní
táborsko-pražská kapela s charismatickým frontmanem Václavem Havelkou, mj.
rodákem z Jetřichova. Zahrají benefičně a
my se těšíme, že s námi pomůžete dobré
věci! Většina nás organizátorů je rodiči
malých dětí, snadno jsme se proto rozhodli, že bychom rádi výtěžek pátečního
pozdně večerního koncertu věnovali Kutíkovým jako příspěvek na nákup nového
vozíku pro Honzíka.
Zmiňovala jsi, že děláte projekce na
školách. Možná bys o tom čtenářům
mohla říci víc.
Pro nás jsou školy větší polovinou
festivalu. Každoročně totiž dva týdny objížíme s bloky lidskoprávních dokumentů
určenými přímo žákům a studentům přes
20 základních a středních škol po celém
okrese a po projekcích s žáky debatujeme. Vyžaduje to spoustu času a energie,
ale věříme, že je to důležité. Tím spíš,
pokud se s námi spojí učitelé, které tato
aktivita těší. Loni jsme odpromítali filmy
pro více než 2000 dětí! Díky za to také pomocníkům z Gymnázia Broumov!

Prozradíš nám na závěr, jaké je letošní
festivalové téma? Předloni to byla snášenlivost, loni práce, co čeká diváky
letos?
Tentokrát je to výzva, aby lidi „praskli své bubliny“! Myšleno takovou tu pomyslnou ochranu před světem, kterou
si všichni kolem sebe vytváříme, nechuť
podívat se na věci jinak, než je nám pohodlné, nebo jinak než jsme zvyklí. Bublinu, kterou se chráníme proti informacím,
které slyšet nechceme. My sami jsme si
při sestavování dramaturgie také nějaké
ty vlastní bubliny praskli, jsme zvědaví,
co na to v kině řeknou diváci.
Srdečně vás všechny zveme, přijďte
na filmy, využjte možnosti debatovat se
zajímavými hosty, posedět v kavárně …
Chystáme pro vás mnohá překvapení!
Děkuju za rozhovor
Michaela Plchová

Dubnový Polický měsíčník přinese již tradiční čtyřstránkovou přílohu
programem, anotacemi filmů, hostů
i doprovodných akcí. Veškeré aktuální informace najde postupně také
na www.jedensvet.cz/policenadmetuji
nebo na FB profilu www.facebook.com/
JedensvetPolicenadMetuji!

Obec Suchý Důl a Gmina Radków si Vás dovolují pozvat

NA ČESKO - POLSKÝ PLES

Místo konání: kulturní dům v Suchém Dole
Datum a čas konání: v sobotu 14. 3. 2015 od 20.00 hodin
K tanci a poslechu hraje taneční orchestr Relax Band,
vedoucí Jan Drejsl

Akce se koná v rámci projektu Rozšíření společenské, kulturní a
volnočasové spolupráce Suchý Důl - Radków v období 2014 – 2015, číslo projektu
CZ.3.22/3.2.00/13.03911. Projekt je spolufinancován ze zdrojů ERDF a státního
rozpočtu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika –
Polská republika v období 2007-2013.

Významná Polická výročí roku 2015

*720 let. 7. prosince roku 1295 vydal král
Václav II. privilegium, kterým se Polici uděluje hrdelní právo. Do této doby byli těžcí
delikventi dopravováni k soudu a potrestání až do Hradce Králové, nyní výkon soudní pravomoci připadl polickému rychtáři
(»per iudicem dicti locis«), podřízenému
své klášterní vrchnosti. Významné privilegium, vydané na žádost břevnovského
opata Bavora, povoluje v Polici hrdelní soud
čili právo popravy (»iudicium sanguinis«),
které z Police činí správní centrum panství
a z celého dominia zcela samostatnou enklávu po stránce duchovní, hospodářské a
soudní, výhradně podřízenou opatovi resp.
konventu břevnovského kláštera.
*620 let. 20. září roku 1395 potvrdil král
Václav IV. břevnovskému klášteru jeho výsady a pozemkovou držbu. Text nedochované listiny je znám z insertu v konfirmační
listině krále Zikmunda Lucemburského z
13. 9. 1436 opatu Heřmanovi a uvádí i přehled klášterního majetku v Polici – »Policz
monasterium, opppidum et ecclesia« - tj.
polický klášter, městečko a kostel a dále
uvádí všech 19 existujících vesnic, patřících
k polickému klášternímu panství: Bezděkov, Bělý, Bohdašín, Bukovice, Dědov, Dřevíč, Hlavňov, Lachov, Ledhuj, Metuje, Petrovice, Petrovičky, Pěkov, Radešov, Suchodol,
Srbská, Žďár a polovina vsí Lhoty a Maršova. V této listině je Police poprvé označena
jako »oppidum« – městečko.
*480 let. 13. ledna roku 1535 vypukl v Polici velký požár - vyhořelo téměř celé městečko. Po požáru zůstala stát jen část ulice Hořejší po domy Lidkovský a Pavlovský (které
to byly, se dnes s určitostí neví). Shořela
také radnice i pivovar. Protože obec neměla
ihned prostředky na obnovu svého pivovaru, dal opat Jakub pivovar postavit vlastním
nákladem. „Paměti špitálské“ uvádějí tento
oheň „prvním shořením města Police“. Písemná zmínka o shoření pivovaru je zároveň první hodnověrný doklad o existenci
městského společného pivovaru.
*450 let 1. ledna roku 1565 koupila polická
obec od své klášterní vrchnosti Mezihorní
klášterní mlýn, postavený někdy po roce
1406 na konci městečka (dnes čp. 195).
Břevnovský klášter měl před nastávající válkou s Turky nařízeno zaplatit 1.500 kop míšeňských grošů. Protože opat Jan Chotovský nepořídil určenou sumu v tak krátkém
termínu složit, rozhodl se konvent nakonec
ze svého klášterního majetku prodat tento
mlýn. Prodejní smlouva byla uzavřena se
svolením krále Maxmiliána II. a ve smlouvě
je uvedeno i několik výslovných podmínek:
předně aby obyvatelé městečka a z vesnic
mohli ve mlýně svobodně mlít jako předtím,
pak aby poličtí soukeníci nechali polovinu
vody z náhonu téci na mlýn a druhou polovinu na svou valchu, aby potok, přivádějící vodu na mlýn zůstal nedotčený a kdyby
měla být valchovna znovu stavěna, aby byla

postavena na jiném místě. Opat si na polické obci rovněž vymínil stálý plat 20 grošů
bílých, „které každý rok položí a na sv. Jiří a
sv. Havla platiti povinni budou.“
*430 let. Roku 1585 byl v Polici založen
cech pekařů a perníkářů. Roční příspěvek
do cechovní pokladnice byl 5 kop. Pekaři
měli mít podle cechovních artikulí vždy dostatek bílého a režného chleba – jinak jim
hrozila pokuta 2 kopy a týdenní vězení. Kromě toho byli zavázáni, nemlít nikde jinde,
než v panském podklášterním mlýně.
*430 let. Roku 1585 vypukla na Policku
epidemie moru. Na celém panství zemřelo
2.250 osob – denně umíralo až 28 lidí. Kdo
prý ten čas přišel do Police, do čtvrtého dne
zemřel. Na Broumovsku této epidemii podlehlo celkem 2.207 lidí. Od této pohromy, „v
tesknosti z té těžké rány“, se poličtí rozhodli
vykonat každoroční procesí (pátou neděli
po Velikonocích) do Varty (dnes Bardo/PL)
v Kladsku. Tato procesí vykonávali poličtí
s různými přestávkami, vynucených převážně válkami, až do konce 19. století.
*360 let. Roku 1655 bylo dokončeno sestavení tzv. berní ruly, prvního oficiálního soupisu (jakéhosi katastru) daňových poplatníků v Čechách. Pro upřesnění „daňového
základu“ bylo rozhodnuto provést soupis
všech poddanských pozemků. Evidovaly se
všechny poddanské usedlosti a měšťanské
domy a jejich výměra polností (kolik se seje
obilí), vybavení dobytkem, drůbeží, nářadím, zaměstnání (řemeslo) držitelů. Do berní ruly byly zahrnuty i „poustky“ a pohořelé
domy. V soupisu poddaných se rozeznávají
vrstvy obyvatelstva, odlišné podle velikosti
a druhu majetku. Ve městech to byli sousedé, tj. starousedlí majitelé domů, dále chalupníci, tj. majitelé chalup a rozdělených
domků a zahradníci. Na vesnicích se pak
obyvatelstvo dělilo na sedláky (sedlák byl
poddaný, schopný potažní roboty, držitel 1
lánu polí – 18,3 ha), chalupníky (držitelé
malých zemědělských usedlostí o výměře
polí 8 - 12 korců = 2 – 3,5 ha; tzv. „čtvrtláníci“) a zahradníky s malou výměrou půdy.
Berní rula v Polici uvádí jmény 18 sousedů,
44 chalupníků a 15 zahradníků. Pustých
zahradnických míst bylo 73 (!), což svědčí
o zkáze a škodách, způsobených třicetiletou válkou. Celkem je uvedeno 77 obyvatel. Počítáme-li, že v každém domě bydlelo
asi 8 lidí, a připočteme-li k tomu 100 osob
(členové konventu, panských úřadů, špitálu
a školy), dojdeme k počtu cca 700 osob –
obyvatelů městečka Police po 30leté válce.
V Ledhuji bylo celkem 16 rolníků a zahradníků – tj. asi 80 obyvatel.
*240 let. Roku 1775 na jaře podnítil český severovýchod vzpouru, která se posléze rozrostla v největší nevolnické povstání
v Čechách v období pozdního feudalismu.
Počátek živelné vzpoury se klade na panství Dolní Teplice, kde údajně dal německým poddaným skalský panský písař (ze

msty, že byl vyhozen ze služby) do rukou
utajovaný regulativ z roku 1774. Povstání
na náchodském panství začalo být později
koordinováno spolkem vesnických rychtářů, tzv. „selským gubernem“ pod vedením
rtyňského rychtáře Antonína Nývlta. Postupně povstali i poddaní na Bydžovsku,
Boleslavsku, Kouřimsku, Pardubicku, Hradecku, Čáslavsku a Chrudimsku. 24. března
přepadli sedláci ze všech vesnic polického
panství pod vedením Karla Dostála z Bělého (rodáka ze Lhoty), ozbrojeni okovanými
holemi vrchnostenskou klášterní kancelář
v Polici a požadovali na panských úřednících vydání domnělých císařských patentů
o zrušení roboty.
*230 let. 3. listopadu roku 1785 slavnostně vysvětil polický farář P. Martin Jesenský
novou školu čp. 15, postavenou v Umrlé
uličce na tzv. „Kamenici“, zřízenou „nákladem obce Polické, a vrchnosti i s příspěvkem přidružených okolních nejblíže města
obcích Bukavice, Ledhuje a Radešova pod
patronátem duchovní vrchnosti klášterské.“ Prvním učitelem zde byl ustanoven
Wincenc Mrnka, druhým učitelem Franz
Hruška a katechetou P. Innocenc Klimann,
školním dohlížitelem Wácslav Švorčík. Učilo
se v ní až do roku 1858, kdy byla uznána za
nevhodnou a byla prodána roku 1861 Lambertovi Mrnkovi, truhláři a vnuku prvního
učitele. V nezměněné podobě sroubené jednopatrové dřevěné budovy s mansardovou
střechou stojí tato stará škola ve Hvězdecké
ulici dodnes – již 220 let!
*210 let. Roku 1805 nastala velká drahota
a hlad. V důsledku katastrofální neúrody
v českých zemích enormně stouply ceny
potravin. 24. srpna nastal v Polici den vysvobození – z Hradce Králové byly přivezeny první dodávky potravin. Až do roku 1858
byla na paměť této události, na domě čp. 76
na náměstí nad hlavními domovními dveřmi ve zdi zasazena napodobenina bochníku
chleba z kamene. Lidé jedli z hladu rozličné
byliny, jetelové paličky, lebedu, šťovík i jedlovou kůru ze stromů. Zahrabané mršiny
koní se přes zákaz vyhrabávaly a jedly. Mnozí z hladu odešli a více se do svého domova nevrátili, „umdlení hledajíce potravy na
cestách hlady upadli až skonali.“
*160 let. 9. května roku 1855 byl v polickém kostele vysvěcen zvon na jméno P.
Marie Sněžné a 10. května zavěšen do věžičky budovy právě dokončeného hostince
na Hvězdě. V dřevěném hostinci, postaveném ve švýcarském stylu, který byl později
částečně vyzděn, byla rovněž umístěna hájovna benediktinského velkostatku. Hajný
sloužil zároveň jako hostinský, později byl
hostinec pronajímán. Řezbářské práce na
sále hostince provedl polický truhlář a kostelník Kajetán Peiskar.
25. května byla v polickém kostele posvěcena socha P. Marie a odnesena šesti mládenci v doprovodu družiček na oltář kaple

Polický měsíčník - březen 2015 - strana 18

na Hvězdě. 5. srpna byla na svátek Panny
Marie Sněžné tato kaple vysvěcena opatem
Janem Nepomukem Rotterem – znovu obnovená z rozvalin staré zrušené kaple. Kaple byla postavena roku 1733 podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera za opata
Otmara Zinka, zrušena roku 1787 císařem
Josefem II. za opata Jakuba Chmela. Slavnostní mše se zúčastnily davy lidí z Policka
a z Broumovska. Mobiliář kaple je rovněž
dílem Kajetána Peiskara.
*160 let. 26. května roku 1855 byl v Polici
zřízen tzv. smíšený okresní úřad. Smíšené
okresní úřady byly zřízeny v sídle každého
okresního soudu anebo sloučením původních okresních hejtmanství a okresních
soudů, což v praxi znamenalo i sloučení
dosavadní věcné agendy veřejné a soudní
správy pod jednu státní instituci. Kompetence polického okresního úřadu zahrnovala dosavadní území soudního okresu
(42 obcí s 23.352 obyvateli). Nadřízeným
úřadem byl krajský soud v Hradci králové.
Prvním předsedou okresního úřadu v Polici
se stal Emanuel Boretzký. V celých Čechách
bylo vytvořeno celkem 13 krajských a 207
okresních úřadů.
*140 let. 25. července roku 1875 byla slavnostně otevřena železniční trať Choceň –
Broumov. Výročí si podrobně připomeneme
ve zvláštním článku.
*120 let. 3. dubna roku 1895 zahájil stavitel Vilém Pohl ml. pro výrobce lihovin Viléma Pellyho stavbu jeho přádelny na Nové
ulici.
*120 let. 16. září roku 1895 byla slavnostně vysvěcena a otevřena nová budova školy na dnešním Komenského náměstí. Nová
budova čp. 108 (postavená za starou budovou na místě bývalých stájí a kůlen – dnes
je zde Základní umělecká škola) a přístavba
poschodí na staré budově (čp. 107) stály
dohromady 26.446 zlatých. Rozšíření školy
si vyžádal značný počet žactva (přes 500) a
příslib Zemské školní rady povolit zřízení
měšťanské školy.
*110 let. 12. června roku 1905 zemřel
v Praze ve věku 87 let Václav Vladivoj Tomek, po Františku Palackém nejvýznamnější český historik 19. století, politik, rektor
pražské university, čestný občan města Police nad Metují, autor vynikající monografie
„Příběhy kláštera a města Police n. M.“ Pohřbu na vyšehradském Slavíně 17. 6. se za
město zúčastnila delegace, vedená starostou Vilémem Pellym.
*110 let. 28. listopadu roku 1905 proběhla
generální stávka všech továrních dělníků
v Rakousku za všeobecné a rovné volební
právo do zemského sněmu a říšské rady.
Doposud právo volit a být volen záviselo
na výši majetku, resp. na výši vyměřených
daní a sociálním postavení. V Polici se ten
den ve všech továrnách a v řemeslnických
dílnách nepracovalo, obchody a hostince
byly uzavřeny. Odpoledne se shromáždilo
asi 600 osob u hostince „Na poště“, projev
na náměstí po průvodu ulicemi města přednesl hostinský Josef Lisák, který zároveň
žádal o udržení pořádku a varoval před vý-
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tržnostmi. Hostince se potom opět otevřely.
Volební zákon byl zaveden, pouze pro muže,
dnem 21. ledna 1907.
*100 let. 19. ledna roku 1915 ve 4 hodiny
ráno vyhořela uzenářská továrna bratří
Pejskarových.
*100 let. 9. března roku 1915 zemřel
v Praze ve věku 57 let Jan Bezděk (*1858
v Soběslavi), od roku 1896 učitel v Polici
(předtím v Maršově), zakladatel moderní české mykologie, na četných lidových
přednáškách neúnavný propagátor znalostí hub z hlediska jejich užitkovosti. Autor
cenného díla „Houby jedlé a jim podobné
jedovaté“ (I. díl vydaný v Praze roku 1901,
II. díl v Hranicích roku 1905) s atlasem, pořízeným polickým akademickým malířem
Václavem Luňáčkem. Čestný člen pařížské
vědecké společnosti „Société mycologique“.
*90 let. 5. ledna roku 1925 byla uvedena do
provozu první družstevní mlékárna v Polici
nad Metují, zřízená v pronajatých místnostech dvora benediktinského velkostatku ve
Velké Ledhuji. Úpravu místností (3 v přízemí, 4 ve sklepě) provedl stavitel Josef Erber;
družstvo tehdy mělo 129 členů s 259 upsanými podíly.
*80 let. 6. března roku 1935 byl byl na
slavnostní schůzi městského zastupitelstva, k výročí jeho 85. narozenin, jmenován
prezident Tomáš Garigue Masaryk čestným
občanem města Police nad Metují. O sedmé
hodině večerní se na náměstí dostavily uniformované jednotky polického a ledhujského Sboru dobrovolných hasičů. Na znamení
továrních sirén byla na Havlatce zapálena
hranice, a v té samé chvíli byla zahájena
slavnostní schůze, jejíž průběh byl vysílán
městským rozhlasem na náměstí shromážděným občanům. Večer se konala v Sokolovně slavnostní akademie.
*80 let. 3. června 1935 se narodil Václav
Hybš, dirigent tanečního orchestru.
*75 let. 29. června 1940 bylo slavnostně
otevřeno Kolárovo divadlo.
*70 let. 22. července roku 1945 se strhla
silná větrná smršť s rozsáhlými ničivými
následky v Polici nad Metují i v okolí. Stará
památná lípa pobořila Vlachovu polygonální stodolu v Ledhuji a rovněž padla stará
chráněná lípa před Krčmou. V Suchém Dole
byla stržena stodola Václava Kohla u čp. 35.
Polomy byly silně poškozeny okolní lesy.
K odklizovacím pracím v městském lese
Žděřině byli nuceně nasazeni broumovští
Němci.
*70 let. 6. září roku 1945 zemřela ve věku
78 let Terezie Mervartová. Narozena roku
1867 v Pěkově v rodině řídícího učitele Josefa Hamzy. Po příchodu do Police nad Metují ze Slavného roku 1898, kde byl její manžel Josef Mervart (1853 - 1904) učitelem, se
věnovala kulturní a osvětové činnosti. Zabývala se národopisnými lidovými památkami
regionu, o nichž publikovala ve sborníku
„Od kladského pomezí“. Rovněž velmi agilní herečka místního ochotnického spolku,
čestná členka DS Kolár, vyznamenaná za 55
let herectví stříbrným odznakem „Ústřední
matice divadelních ochotníků“.

*70 let. 27. prosince roku 1945, s účinností k datu 27. 10. 1945 byla podle dekretu
prezidenta E. Beneše č. 100 z 24. 10. 1945
a vyhláškou ministra průmyslu B. Laušmana č. 632 znárodněna akciová společnost
Pelly. Firma vlastnila přádelnu, tkalcovnu,
zušlechťovnu a dvě cihelny. Podnik označila vyhláška ministra jako kapitálově zvláště
silný.
*60 let. Roku 1955 byl Pohřební službou
zakoupen pohřební automobil – do výslužby odešel skvostný funerální zasklený
kočár, zdobený anděly, tažený vždy z domu
smutku párem koní s černými chocholy povozníka Františka Průši.
*50 let. 20. června roku 1965 zemřel ve
věku 81 let Karel Beil, řídící učitel v.v. Působil jako učitel v Suchém Dole (1903-1907),
v Bezděkově (1907-1918) a v Polici nad
Metují (1918-1939). Byl činný v samosprávě – od roku 1923 jako člen Okresní správní komise v Polici nad Metují, pak v letech
1928-1939 jako člen Okresního výboru
v Broumově. Zabýval se historií zdejšího
kraje, publikoval zejména ve sborníku „Od
kladského pomezí“; po válce založil a uspořádal Okresní archiv v Broumově. Byl to
bratr ruského legionáře Jindřicha Beila,
později generála čsl. armády.
*40 let. 1. prosince roku 1975 byla otevřena nová čerpací stanice pohonných hmot
národního podniku Benzina na okraji města
v Ostašské ulici a dvě stará čerpadla, umístěná dosud na náměstí (v horní části a u
sloupu P. Marie) zrušena.
*30 let. 25. září roku 1985 zemřel ve věku
80 let Karel Pelly, šofér na odpočinku, poslední nositel jména Pelly v Polici nad
Metují. Syn Antonína Pellyho, povozníka, pravnuk legendárního Franze Belliho.
Člen Revolučního národního výboru v roce
1945, funkcionář Čsl. strany socialistické,
činovník Spolku přátel žehu, agilní člen
Vlastivědného kroužku, horlivý sběratel
historických předmětů a fotografií.
*30 let. 5. října roku 1985 bylo otevřeno
nové městské zdravotní středisko (poliklinika), vybudované v tehdejší Gottwaldově
ulici z budovy čp. 291, která byla k tomu
účelu od základů zcela přestavěna. Dům byl
postaven roku 1898 továrníkem Vilémem
Pellym jako sídlo pro ředitele jeho továrny
Ferdinanda Petio.
*25 let. 1. září 1990 se stala místní pobočka Lidové školy umění (LŠU) v Broumově
samostatnou školou pod názvem „Základní
umělecká škola“ (ZUŠ). Ředitelem polické
školy byl ustanoven Lubor Bořek.
*20 let. 15. července roku 1995 bylo oficiálně otevřeno rekonstruované koupaliště v
Ledhuji. Zkušební provoz probíhal od 30.
června. Provedla firma STAMP z Náchoda,
celkový náklad 13 milionů Kč.
*20 let. 27. prosince roku 1995 bylo vykáceno chráněné stromořadí javorů na bývalé hrázi rybníka Dlouhý u hřiště kopané.
Zásah byl zdůvodněn špatným zdravotním
stavem stromů a vyvolal velkou nepříznivou odezvu veřejnosti.
Miroslav Pichl

Březen (Z valašského kalendáře)

KALENDÁRIUM
Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce. Má 31 dní. V období
kolem 21. března nastává jarní rovnodennost. Slunce při svém zdánlivém ročním
pohybu protíná světový rovník - přechází
z jižní polokoule na severní. Dne přibývá
v březnu o 1 hodinu 52 minuty. Délka dne
je 11 hodin 1 minuta až 12 hodin 53 minut.
Název měsíce březen vznikl zřejmě jako
označení stavu přírody, doby, kdy kvetou
břízy. Někteří jazykovědci spojují slovo březen s pojmem „březí“, tj. oplodněný.Český
název měsíce pochází z rašení bříz a začátek březosti zvířat.
Ve starém Římě byl tento měsíc zasvěcen bohu Martovi, jenž byl bohem války, ale
i zemědělství. V starém římském kalendáři
zahajoval původně měsíc březen nový rok.
1. března se v Římě konala slavnost Matronalia na počest bohyně Junony. Bylo obětováno za zdar manželství a ženy dostávaly od
svých manželů dárky.

Vzpomeňme si:
yy 1. března1872 byl zřízen první národní park světa, Yellowstonský národní
park v USA
yy 2 března 1824 narodil se v Litomyšli
v rodině zámožného sládka český hudební skladatel Bedřich Smetana
(† 12. května 1884)
yy 3. března 1799 narodil se v Rybitví u
Pardubic český vynálezce František Veverka (†12. února 1849), se svým bratrancem Václavem v roce 1827 vynalezli
pluh - pojmenovali jej ruchadlo
yy 4. března 1678 narodil se v Benátkách
v rodině houslisty italský barokní hudební skladatel a houslový virtuos Antonio Lucio Vivaldi († 28.července1741),
jeho nejznámějším dílem je soubor čtyř
houslových koncertů nazvaný Čtvero
ročních dob
yy 5. března 1953 zemřel v Moskvě ruský
hudební skladatel a klavírní virtuos Sergej Sergejevič Prokofjev, jeden z hlavních představitelů moderní hudby 20.
století (* 23. dubna 1891)
yy 6. března 1475 v Caprese (Itálie) se
narodil v rodině šlechtice a úředníka
florentské signorie Michelangelo Buonarroti, italský renesanční umělec (†

18.února 1564)
yy 7. března 1850 v Hodoníně se narodil
Tomáš Garrigue Masaryk, státník, politik, filozof, pedagog a první prezident
Československa († 14. září 1937)
yy 8. března 1917 zemřel v Berlíně větroplavec a konstruktér vzducholodi hrabě Ferdinand Zeppelin (* 8. července
1838)
yy 9. března 1737 v Praze se narodil mlynářský synek, později zbožňovaný skladatel italských oper Josef Mysliveček, významný český hudební skladatel období
klasicismu (†4. února 1781)
yy 10. března 1948 za nevyjasněných
okolností zemřel Jan Masaryk, ministr
zahraničních věcí ČSR, syn prezidenta
T. G. Masaryka (* 14. září 1886)
yy 11. března 1955 zemřel britský biolog
Alexander Fleming, objevitel penicilinu
(* 6. srpna 1881)
yy 12. března 1999 středoevropské státy
Česko, Maďarsko a Polsko byly přijaty do
Severoatlantické aliance
yy 13. března 1516 zemřel v Budíně český
a uherský král Vladislav II. Jagellonský
(*1. března 1456
yy 14. března 1879 narodil se německý
teoretický fyzik Albert Einstein, jeden z
nejvýznamnějších vědců všech dob, nositel Nobelovy ceny a autor teorie relativity († 18. dubna 1955)
yy 15. března 1939 začala okupace Čech,
Moravy a Slezska vojsky nacistického
Německa, Protektorát Čechy a Morava
byl vyhlášen následující den
yy 16. března 1789 narodil se slavný německý fyzik Georg Simon Ohm († 6. července 1854)
yy 17. března 1834 v Schorndorfu ve
Württembersku se narodil Gottlieb
Daimler, vynálezce dnešního typu spalovacího motoru a konstruktére prvních
motocyklů a automobilů († 6. března
1900)
yy 18. března 1965 sovětský kosmonaut
Alexej Leonov jako první člověk vystoupil ve skafandru do volného vesmíru
yy 19. března 1813 v Blantyru u Glasgow
se narodil skotský misionář, lékař, cestovatel a bojovník proti otroctví David Livingstone, nejznámější objevitel Afriky
(† 1. května 1873)

yy 20. března 1967 zemřel český chemik
Jaroslav Heyrovský, nositel Nobelovy
ceny za chemii z roku 1959 (* 20. prosince 1890)
yy 21. března 1685 v Eisenachu (Německo) se narodil německý hudební skladatel a virtuóz hry na klávesové nástroje
Johann Sebastian Bach, považovaný
za jednoho z nejgeniálnějších skladatelů
17. století a završitele barokního hudebního stylu (†28. července 1750)
yy 22. března 1832 zemřel ve Výmaru
(Weimar, Německo) Johann Wolfgang
Goethe, největší německý klasik, básník
a prozaik (*28. srpna 1749)
yy 23. března 1887 v Hronově se narodil
český malíř a spisovatel Josef Čapek (†
duben 1945 /mezi 13. a 15. dubnem/ v
koncentračním táboře Bergen-Belsen)
yy 24. března 1882 Robert Koch podal
zprávu o objevu původce tuberkulózy
yy 25. března 1677 ve Wesminsteru (Anglie) zemřel Václav Hollar z Práchně, český barokní rytec a kreslíř (* 13. července
1607)
yy 26. března 1698 narodil se Prokop Diviš, český přírodovědec, vynálezce bleskosvodu († 21. prosince 1765)
yy 27. března 1845 narodil se německý fyzik Wilhelm Conrad Röntgen, první držitel Nobelovy ceny za fyziku († 10. února 1923)
yy 28. března 1592 narodil se Jan Amos
Komenský, český pedagog, filozof a poslední biskup Jednoty bratrské († 15. listopadu 1670)
yy 29. března 1900 v Prostějově se narodil
jako syn bankovního úředníka Jiří Wolker, básník, člen Literární skupiny a Devětsilu († 3. ledna 1924)
yy 30. března 1853 v holandském Zunederte u Bredu se narodil malíř světového
významu, představitel postimpresionismu Vincent van Gogh, jedna z největších osobností světového výtvarného
umění († 29. července 1890)
yy 31. března 1732 v rodině koláře v pohraniční obci Rohrava na hranici Rakouska a Uher se narodil hudební
skladatel Franz Joseph Haydn, přední
představitel klasického období v hudbě
(† 31. května 1809)
Vybral František Janeček
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Světci k nám hovoří …
SVATÝ ŘEHOŘ I. VELIKÝ

Idealizovaný portrét
od Antonella da Messina
Řehoř se narodil kolem roku 540 v zámožné rodině římského senátora. Dostalo
se mu výborného vzdělání. Po otcově smrti
se však rozhodl opustit kariéru a z prefekta
se stal mnich. Rozdal majetek, otcův dům
proměnil v klášter a podpořil i založení
dalších. Když vypukl mor, jemuž podlehl
i papež, byl v roce 590 na papežský stolec
zvolen Řehoř, i když o tuto poctu nestál.
Podle legendy se mu podařilo Řím od moru
zázračně uzdravit a jeho působení provázely i další zázraky.

Řehoř podporoval šíření křesťanství,
pečoval o církev, posílil pozici Říma jako
sídla papežů, pečoval o chudé a vykupoval
mladé otroky, které pak nechal vzdělávat.
Měl velkou zásluhu na christianizaci Evropy, ale do dějin vstoupil i jako významný
církevní spisovatel a učenec; jeho „Morální
teologie“ ovlivňovala myšlení po celý středověk.
Reformoval mešní liturgii a byl autorem
mnoha vylepšení hudební vědy a notového
záznamu. Je mu připisován vznik liturgického zpěvu, tzv. Gregoriánský chorál (Řehoř =
Gregorius). Stanovil také pravidla pro užívání kostelních zvonů.
Zemřel 12. března roku 604, pohřben je
v Římě v chrámu sv. Petra. Byl nejen zařazen mezi světce, ale získal i přívlastek Veliký, plný titul tedy zní svatý Řehoř I. Veliký.
Církev Řehoře přijala jako svého učitele a
jednoho ze čtyř církevních Otců (Ambrož,
Augustin, Jeroným, Řehoř).
Svatý Řehoř se stal patronem hlavně
žáků, zpěváků a hudebníků, ale i zedníků a
knoflíkařů. Dodnes existuje zvyk tzv. „gregoriánských mší“: pozůstalí dávají sloužit
mše 30 po sobě jdoucích dnů za blízkého
zesnulého. Označení pochází z toho, že Řehoř dal jako opat kláštera sloužit po 30 dní
mši za zesnulého bratra Justa. Lidé se k Řehořovi také obraceli v modlitbách o pomoc
při moru.
Svatý Řehoř bývá zpodobován jako vysoký muž v papežském rouchu, někdy u
ucha s holubicí symbolizující Ducha svaté-

ho, nebo při psaní, taktéž s holubicí. Vyskytují se i scény zázraků, které se podle legend
sv. Řehoři přihodily. V běžném kalendáři
sice zůstalo jméno Řehoř u 12. března, ale
v církevním je svátek sv. Řehoře přesunut
na 3. září, den jeho vysvěcení na římského
biskupa.
Řehořské pranostiky, které co do počtu
soutěží s rčeními josefskými, ztratily přeložením svátku na září svou platnost. Uveďme
alespoň některé z nich:

yy Na svatého Řehoře přeletěly vlaštovičky
přes moře.
yy Na svatého Řehoře šelma sedlák, který
neoře.
yy Na svatého Řehoře plove led do moře a
čáp letí od moře.
yy Na svatého Řehoře všecko na dvoře krákoře.
yy Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába
hubu otevře, líný sedlák, který neoře.
yy Na svatého Řehoře ledy plují do moře,
vlaštovičky od moře.
yy Na svatého Řehoře čáp letí přes moře,
žába hubu otevře,
yy ledy plují do moře, líný sedlák, který neoře.
yy Na svatého Řehoře den s nocí v jedné
míře.
Literatura:
SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns Michael.
Rok se svatými. 2. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997

František Janeček

Putovní výstava o Gross-Rosen začíná svou cestu regionem

V tomto roce si bude celý svět připomínat
70. výročí konce 2. světové války. V této souvislosti vyvstává otázka, jak přiblížit zejména
mladé generaci tak časově vzdálený úsek naší
historie. Mají vůbec současní mladí lidé možnost něco o této válce pochopit? Vždyť to je
pro ně tak dávno... Pamětníci pomalu vymírají
a současný svět je zcela odlišný. Ale zapomenout bychom neměli!
Málokdo už dnes ví, že nejbližší koncentrační tábor Gross-Rosen se nalézal necelých
60 km od našich hranic, nedaleko polského
města Rogoźnica. Prošlo jím mnoho českých
vězňů a převážná část se jich nikdy nevrátila
domů. I na našem území, dokonce v našem
regionu, měl tento tábor několik poboček. A v
blízkosti Choustníkova Hradiště došlo v únoru
1945 k masakru 179 vězňů při pochodu smrti
právě z Gross-Rosen!
Tato fakta vedla pracovníky Střední školy
propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
k rozhodnutí spojit síly s okresním výborem
Českého svazu bojovníků za svobodu Náchod
a pokusit se díky projektu přiblížit osudy lidí,
kterým 2. světová válka zasáhla do života. Mezinárodním partnerem projektu se stalo Muzeum Gross-Rosen Wałbrzych. Výstup projek-
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tu představuje realizovaná výstava, publikace
o historii tábora, plakát a pozvánka na výstavu, se kterými bude seznámena široká veřejnost. Po výtvarné a grafické stránce projekt
zpracovali žáci maturitních ročníků Střední
školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí jako svou praktickou maturitní práci, která zahrnovala návrh, scénář a maketu výstavy.
V pondělí 16. února v 10 hodin byla tedy
slavnostní vernisáží v atriu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na Pivovarském
náměstí zahájena výstava se symbolickým
názvem Gross-Rosen – Historie, která se
nás týká jako připomínka varující historie,

zachycená očima současné mladé generace.
Jejím cílem je především uctění památky vězňů koncentračního tábora Gross-Rosen a obětí
pochodu smrti, který prošel přesně před sedmdesáti lety naším krajem. Tato putovní výstava potrvá v krajské metropoli do 28. února
a poté bude poskytnuta dalším zájemcům.
Nejprve bude ve dnech 16. až 20. března
instalována na prostranství před sálem Josefa Čapka v Hronově, potom budou mít od 26.
března do 10. dubna možnost ji zhlédnout
obyvatelé Broumovska v galerii Stará radnice.
Další plánovanou zastávkou výstavy bude ve
dnech 4. až 10. května náměstí T. G. Masaryka
v Náchodě. V jednání jsou i další místa a instituce, které mají o výstavu zájem. V každém
případě se tato působivá výtvarná instalace po
pouti naším regionem stane trvalou součástí
stálé expozice polského Památníku Gross-Rosen Rogoźnica, který nepochybně také stojí za
návštěvu. A tím bude splněn základní cíl celého projektu – nenechat ani dnes upadnout
v zapomenutí události spojené s 2. světovou
válkou!

Mgr. Renata Lelková - Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
www.ssptp.cz

Z polické mateřinky…

…se dnes chceme tak trochu pochválit za
pokrok, kterého se nám podařilo dosáhnout
v mnoha směrech. Samozřejmě víme, že samochvála nepatří mezi kladné charakterové vlastnosti, ale činíme tak především proto, abychom Vám, rodičům a přátelům předškolního
vzdělávání, přiblížili některé novinky. Často se
totiž stává, že rodiče a široká veřejnost získají
z televize, z časopisů nebo jen z doslechu informace o všech možných novinkách, které jsou
„zaručeně“ tím nejlepším pro vzdělávání dětí.
Netuší ovšem, že tyto „zaručené“ novinky nejsou pro nás zase až tak nové, protože paní učitelky i pan učitel s nimi běžně při práci s dětmi
pracují – můžeme tedy o sobě směle prohlásit,
že jsme pokrokoví  a hlavně , že se snažíme o
to, aby naše formy a metody práce s dětmi nebyly zastaralé.
Prosím, posuďte sami – přinášíme Vám
přehled určitých dovedností a specializací, kterých jsme dosáhli v rámci dalšího vzdělávání
pedagogů – a pokud budete, samozřejmě, mít
i dotazy nebo budete chtít vysvětlit některé
detaily, obraťte se na naše paní učitelky nebo
pana učitele:

1) Paní učitelka Katka Berková se v březnu t.
r. zúčastní projektu, týkajícího se matematických představ dětí předškolního věku.
Rozvíjet matematickou gramotnost u dětí
ještě dříve, než nastoupí do ZŠ, je velmi
důležité – ušetří to v budoucnu dětem i
dospělým spoustu starostí s klasickou matematikou.
2) Paní učitelka Katka Važanová se pravidelně
1x za rok účastní vzdělávacích akcí, které
pořádá Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory Sever. Soubor těchto vzdělávacích akcí se jmenuje Kapradíčko, a jedná se
o konzultace a praktické dílny, zaměřené
na ekologickou výchovu (to znamená vše,
co se týká přírody a životního prostředí).
Dále absolvuje v průběhu školního roku
2014-2015 10 denní kurz polytechnického
vzdělávání dětí, zaměřený na osvojování
pracovních činností u dětí předškolního
věku s názvem „ PAT a MAT“.
3) Paní učitelka Lenka Šimková pracuje ve
třídě čerstvých předškoláků a dětí s odkladem školní docházky – proto využije metodu fonetického uvědomování dle Elkonina
„V krajině slov a hlásek“. Děti vzdělávané
touto metodou získávají nejen znalosti o
českém jazyku, ale také dovednosti, které
využijí později ve škole, jsou pozornější,
vnímavější, jsou více motivované pro učení, mají rozvinutý jazykový cit, lépe komunikují mezi sebou navzájem i s dospělými.
4) Pro práci s předškoláky se velmi osvědčuje i Metoda dobrého startu – paní učitelka
Míša Ficencová se zúčastní v brzké době
semináře na toto téma. Tato metoda je určena nejen pro předškoláky, ale velmi se
osvědčuje právě u dětí s odkladem školní
docházky. Slouží k usnadnění vstupu do ZŠ
budoucím prvňáčkům. V této metodě na
sebe navazují cvičení pohybová, pohybově-sluchová a pohybově-sluchově-zraková.
Metoda je uspořádána podle stupňů obtížnosti. Podporuje přípravu na výuku čtení a
psaní, rozvoj řeči, zrakové vnímání, hrubou
a jemnou motoriku, vnímání rytmu, apod.
5) Pan učitel Filip Ticháček s paní učitelkou
Míšou Ficencovou absolvovali vzdělávací

program známé lektorky (specialistky na
hudební činnosti s dětmi předškolního
věku) Prof. PhDr. Evy Jenčkové, CSc. „Hudební výlet do ZOO“. Vzdělávací programy
této lektorky jsou vždy plné inspirace a
nápadů i praktických ukázek, jak obohatit
obyčejné „zpívání“.
6) Paní učitelka Jana Kleinerová načerpala
nové a zajímavé informace na akreditovaném kursu, zaměřeném na podporu
čtenářských dovedností v MŠ se zaměřením se na děti z čtenářsky nepodnětného
prostředí. Cílem tohoto vzdělávacího programu je zvýšit motivaci nejen dětí, ale
především rodičů, o literaturu a čtení jako
takové. Upozorňuje i na důsledky, které nastanou, pokud rodiče s dítětem nečtou, neprohlížejí si knížky, nepodporují dětskou
zvídavost o knihy a obrázky apod. V dubnu
se paní učitelka Jana zúčastní zajímavého
semináře, věnovanému dětem v MŠ před
třetím rokem věku. Všichni víme, že v současné době, charakteristické nedostatkem
jeslí a podobných zařízení pro děti mladší
3 let, je snaha rodičů a tendence školské
politiky umístit velmi malé děti právě do
MŠ. Bohužel, zatím neexistuje žádná dostupná legislativní úprava, jak by měla
péče o tyto děti probíhat. Pár školek, které nenaplnily kapacitu, zkouší tyto děti
zařadit do MŠ (vyhláška o MŠ zatím praví
pouze jen to, že MŠ může tyto děti zařadit),
ale vše jen na vlastní riziko. Dle statistik je
v královéhradeckém kraji zařazeno do MŠ
asi 900 dětí 2-3 letých a 21 dětí mladších
2 let. Takže je nasnadě otázka: Jak zvládne
dvouleté dítě vzdělávací cíle předškolního
vzdělávání, když ty jsou šité na míru 3 –
6 letým dětem??? Zatím je jen jasné, že v
případě zařazení těchto dětí je třeba snížit
počet dětí ve třídě , učinit změny v oblasti
požární ochrany, stravování, je nutné zakoupit hračky vhodné pro daný věk, upravit nábytek (židle, stolky, snížit skříňky,
nakoupit nočníky, kojenecké lahve…) Není
také jasné, kdo by měl o tyto děti pečovat,
ale s určitostí víme, že učitelka MŠ tuto
kvalifikaci nesplňuje. Takže uvidíme, co seminář přinese za nové informace.
7) Paní ředitelka Dana Baláková absolvovala dvoutýdenní program Školení metody
Feuersteina (6 instrumentů) . Získala tak
teoretické základy metody instrumentálního obohacování s praktickým využitím
6 instrumentů: uspořádání bodů, porovnávání, analytické vnímání, orientace v
prostoru, kategorizace a ilustrace. Všechny
tyto dovednosti a schopnosti jsou velmi
důležité pro dítě předškolního věku, protože jsou součástí posuzování nejen školní
zralosti, ale i diagnostiky některých odchylek.
8) Kurs logopedické prevence absolvovaly
paní učitelky Lenka Šimková a Iveta Vítková. Získaly tím kompetenci pro práci s dětmi, které trpí řečovými vadami a pro preventivní činnosti, které mohou řečovým
vadám zabránit. Tato kvalifikace se osvědčuje nejen při jazykových a řečových činnostech s dětmi, ale umožňuje i rozpoznat
řečovou vadu v jejím začátku a umožnit tak
dítěti a jeho rodičům s jejím odbouráváním
co nejdříve. Obě paní učitelky vychází při
práci s řečovými odchylkami z doporučení

Speciálně-pedagogického centra v Náchodě, pod jejichž supervizí uskutečňuje logopedickou intervenci paní učitelka Kateřina
Rajsová , která v loňském roce složila státní Bc. zkoušku z logopedie a té se věnuje
v naší MŠ nejen individuálně s dětmi, ale
také formou konzultací pro rodiče každý
týden.
9) Paní učitelka Iveta Vítková v září 2014
nastoupila na tříleté studium předškolní pedagogiky na střední školu Sion High
school v Hradci Králové v rámci doplnění
své kvalifikace.
10) Paní kuchařka Jana Jirmanová se pravidelně v srpnu účastní odborného semináře,
týkajícího se legislativy v oblasti hygieny
potravin, správné výrobní a hygienické
praxe při přípravě pokrmů, bezpečnosti
potravin, infekčních onemocnění z potravin apod.
11) Všichni zaměstnanci MŠ (paní učitelky,
pan učitel i provozní zaměstnanci), ale
také učitelky z okolních MŠ, absolvovali
důležitý vzdělávací program, zaměřený na
první pomoc malým dětem. Toto téma je
velmi blízké nejen nám, kteří denně s dětmi pracujeme, ale i rodičům a všem, kteří
by rádi věděli, jak se mají zachovat a jak
postupovat, když se stane s malým dítětem
něco nečekaného. Proto tento seminář pro
velký úspěch chystáme i pro rodiče a širokou veřejnost.

Ptáte se „a co to všechno stálo?“ Některé
semináře a vzdělávací programy musela MŠ v
řádech několika stokorun zaplatit (400 - 500
Kč za jednu akci, Kurs první pomoci 200 Kč
na osobu)), některé vzdělávací programy byly
zdarma, protože byly organizovány pod záštitou Evropské unie, MŠMT, Evropského sociálního fondu a Univerzity Hradec Králové. MŠ v
nedávné době také investovala do moderního
počítačového vybavení – každá třída má v současné době svůj notebook, neboť éra papírových a ručně psaných třídních knih a docházek
je již minulostí – tyto dokumenty se vedou
v elektronické podobě. Pro děti s řečovými
handicapy a děti integrované využíváme nově
nakoupené IPady s logopedickými programy a
výukovými soubory. Využíváme je ovšem i pro
práci se všemi dětmi – budujeme u nich tak
určité technické povědomí o komunikačních
technikách dneška, využíváme tyto tablety pro
práci v zájmových kroužcích, výukové soubory pomohou dětem zafixovat poznatky, které
v MŠ získaly (oblast ovoce, zelenina, barvy,
zvířata, činnosti…). Děti budou v rámci těchto
aktivit využívat i výše zmíněné notebooky, protože MŠ zakoupila počítačový program Méďa,
sloužící k rozvoji dítěte po všech stránkách –
řečové, smyslového vnímání, postřehu, paměti,
fantazie…
Sami vidíte, že paní učitelky ani pan učitel ve svém volném čase nezahálí, ale stále si
zdokonalují a vylepšují své pedagogické předpoklady a pedagogický talent, aby Vaše děti
mohly být v těch nejlepších rukou. Pokud Vás
některá s výše jmenovaných metod a novinek
ve vzdělávání dětí v MŠ zajímá, a chcete se
dovědět více (např. o tom, jak můžete na tyto
metody navázat doma, co opakovat a rozvíjet),
zeptejte se paní učitelek nebo pana učitele.
Těšíme se na Vás za měsíc na shledanou!
Vaše paní učitelky a pan učitel MŠ na sídlišti
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Pozor! Pozor! Pozor! Pozor! Pozor! Pozor! Pozor! Pozor!

Spolek Julinka, žáci polické základní školy ve spolupráci se širokou veřejností
uskutečňují projekt

HUSITÉ V POLICI NAD METUJÍ
Vážení čtenáři Polického měsíčníku, jak
jsme Vás již v minulém čísle informovali, na
základní škole probíhá dějepisný projekt
s názvem „Husité v Polici“.

přátele našich sedmáků. Protože děti ještě
neumí bez dozoru pracovat s nářadím,
stroji v domácích dílnách nebo šít kostýmy,
žádáme Vás o pomoc. Prosím, pomozte

pak budeme opravdu rádi a doufám, že si
průvod všichni pořádně užijeme.
za pořadatele - mluvčí husitského polního
vojska bratr Jan Bezzemek

Co se tedy chystá?

Chystáme průvod našich žáků
v husitských kostýmech dne
30. května 2015, kterýžto den se
koná i Den řemesel.

Především žáci sedmých tříd se v hodinách dějepisu učí o středověku v Evropě, o Přemyslovcích, Lucemburcích a také
o době husitské. Abychom žákům maximálně přiblížili tuto krutou a zároveň významnou dobu českých dějin, rozhodli
jsme se uspořádat průvod městem v husitských kostýmech a za pomocí některých
sdružení historického šermu předvést
na náměstí a u kláštera scénky z té doby.
Se žáky jsme se dohodli, že si každý sedmák či sedmačka připraví kostým a zbraň
z doby husitské. A tady se obracíme na Vás
– rodiče, prarodiče, příbuzné, kamarády a

dětem si kostým, zbroj, případně zbraně
vyrobit. Abyste měli inspiraci, některé
obrázky jsme připravili do našeho článku,
mnoho dalších najdete na internetových
stránkách www.wagner.bitva.cz nebo na
jiných stránkách. Děti najdou obrázků jistě
dost. Pokud byste chtěli podrobnější informace, najdete je v knihách. Naše obrázky jsou z knihy „Kroj, zbroj a zbraně doby
předhusitské a husitské; J. Durdík, Ed. Wagner, Z. Drobná; vydalo Naše vojsko 1956“.
I když projekt je především určen pro
žáky sedmých tříd, budeme moc rádi, když
se k nám v průvodu přidají i žáci ostatních
tříd druhého i prvního stupně a pokud se
dostaví i husité otcové, maminky, či senioři,

Základní umělecká škola informuje…
DÍLNA HRANÉHO FILMU

Výuka filmové tvorby a videa v Grafice ZUŠ by nebyla myslitelná bez kontaktu
s filmovými profesionály. Žáci tak mohou
poznávat „filmařinu“ z více úhlů, a to přímo
„od pramene“. Již jsme zde měli animátory,
dokumentaristy, střihače, hudebního režiséra - ale dosud nám chyběl ten nejrozšířenější žánr - hraný film. Po dobu jednoho
roku působila v Broumově režisérka hraného filmu Lenka Wimmerová - a my jsme se s
ní domluvili, že zavítá také k nám.
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Kolik je nezbytných členů ve filmovém
štábu a jaké mají úkoly? Kdo film vymýšlí a
kdo o něm doopravdy rozhoduje? Autorem
je vždycky režisér, ale za to, jak film vypadá,
nese zodpovědnost kameraman. Ale nedalo by se natáčet bez scénáře. Ten často píše
scénárista, někdy ve spolupráci s režisérem,
jsou však i případy, kdy si režisér - v našem
případě režisérka - napíše celý film sama.
Na začátku je něco jako povídka - a podle
toho, jak zaujme dramaturga, se začne - ne

natáčet - teprve pracovat na scénáři. Nejdříve literárním a ten se pak přepracuje na
technický. V něm už je poznamenáno skoro
všechno, co je k natáčení potřeba. Výsledný tvar filmu se může od scénáře dost lišit,
jak jsme se mohli přesvědčit z ukázky díla
korejského režiséra, natáčeného na Barrandově. Celý se točil v ateliéru, protože se odehrával ve speciálním vlaku - a ten ve skutečnosti neexistuje. Filmování v dekoracích ale
není jediná možnost, jak se ukáže později.

Nejdřív jsme si přečetli několik úvodních obrazů ve scénáři - a pak si pustili začátek filmu. A ejhle - ono to bylo úplně jinak.
Do realizace filmového díla totiž vstupuje jeden zásadní činitel - a tím jsou peníze. Natočit film stojí moc peněz. A ty má ve
své moci producent, takže to je člověk, který má ve všem poslední slovo.
Filmové dílo je iluze. To jsme si mohli
ukázat na jiném, tentokrát historickém filmu, který se také natáčel v Čechách, ale v
reálném prostředí. Aby se našlo to správné místo, tak musel štáb hodně cestovat.
Ukázali jsme si scénu, jak se hlavní postava
stěhuje do nového apartmá. Přicházejí po
náměstí - to se točilo na Hradčanech. Chůze
po schodech už byla v jiné lokaci a interiér místnosti zase na zámku Kačina. Hrdina
strhne paruku a odhodí ji. Ta proletí oknem
- ale ven už vyletí zase na Hradčanech. Filmaři tak v jednom obrazu vystřídali tři prostředí, ale divák vše vnímá spojitě, jako by
to bylo v jednom místě. Proč se to tak dělá?
Nestojí to zbytečně moc? Nebylo by jednodušší si postavit všechno v ateliérech. Nebylo! A hlavně by to stálo o moc víc peněz.

Filmový architekt - další důležitá profese,
vybírá jednotlivé lokace tak, aby co nejlépe
odpovídaly záměru tvůrců. Na tom, že divák
vidí výsledek jako naprosto přirozený, má
zásluhu nejenom dobrá příprava, ale také
střihač - další veledůležitá filmová profese.
To je ten pán nebo paní, kteří natočené záběry v počítačovém programu šikovně dají
dohromady tak, aby příběh byl plynulý a
nám to líbilo.
Až dosud jsme nevěděli, že zvukaři „na
place“, kteří zvuk natáčejí, jsou většinou
štíhlí, vysocí a v dobré kondici, kdežto zvukaři, co všechno míchají, jsou tlustí. Zdá se
to divné? Zvukař „na place“ drží v rukách
několikametrovou tyč, říká se jí „tágo“, a na
jejím konci je mikrofon. Tuto sestavu drží
většinou nad hlavou, přimáčknutý někde u
kraje tak, aby se neobjevil v záběru, a to s
velkým břichem nejde.
Zvukaři ve střižně sedí u počítačů, jsou
hrozně nervózní, a tak pořád jedí. Výsledek
je vidět, ale nás zajímá hlavně to, co je slyšet.
A co tedy vlastně slyšíme ve zvukové stopě
filmu? Když je tam hudba - tak je to hudba.
Mluvení se už nazývá dialogem - a pokud

V roce 2015 oslaví naše škola již 25 let
od svého založení.
V souvislosti s tímto výročím také krátkými medailonky připomínáme některé
naše významné absolventy, kteří se hudbě
profesionálně věnují. V minulém čísle jsme
vás informovali o absolventech houslové
třídy, nyní navštívíme klavírní oddělení.

kou Švehlákovou 2. cenu na mezinárodní
soutěži Art duo Prague v kategorii čtyřruční
hra. V témže roce absolvovala studijní stáž v
programu Erasmus na Hochschule für Musik Karlsruhe v klavírní třídě Prof. Sontraud
Speidel, kde se vedle sólového klavíru též
věnovala hře v klavírním duu.
Jako doplňující vzdělání studuje na Karlově Univerzitě v Praze obor Německý jazyk
a literatura, kde v roce 2014 získala grant
Filozofické fakulty na vytvoření německo-české databáze hudební terminologie.
Od 18 let se aktivně věnuje vyučování
hry na klavír a slaví první úspěchy se svými
žáky jako lektorka mezinárodní školy The
International School of Music and Fine Arts
Prague. Nově pracuje též na ZUŠ Jana Zacha
v Čelákovicích.

bouchnou dveře, zahřmí hrom, někdo dostane facku atd. - tak to jsou ruchy. Ty se
většinou nepoužívají natočené při filmování, ale musí se uměle vyrobit. Ty opravdické
by totiž působily nudně, ty umělé znějí přirozeně. Ruchaři - jak se říká jejich tvůrcům,
jsou neobyčejně vynalézaví, mají spoustu
pomůcek a fint, které málokomu prozradí.
Takže alespoň jedna. Facka se udělá tak, že
se plácne do kusu syrového masa. Pokud by
se měl takový zvuk rozeznít na tváři hlavního hrdiny, tak by měl pro ten den, ale možná
i pro další „vymalováno“. A stejně by to nebylo ono (myslím tím to plesknutí).
Pak jsou tu ještě trikaři, kaskadéři,
kostymérky, maskérky, klapka, skriptka,
asistenti...
Na závěr by možná bylo slušné připomenout, že se tato dílna konala v návaznosti
na aktivity ukončeného projektu Laboratoře filmové tvorby - a že v mnoha dalších budeme i nadále pokračovat. A pokud by někdo z potencionálních mladých tvůrců chtěl
jít s námi, tak by bylo dobré se v květnu
nebo červnu v Grafice zastavit a přihlásit se.
Vladimír Beran

25 let ZUŠ v Polici nad Metují

Úspěšní absolventi ZUŠ Police
nad Metují – klavírní oddělení
Eva Suchánková

Studuje v magisterském programu na
Akademii múzických umění v Praze ve třídě
doc. Borise Krajného. Vedle sólového klavíru se aktivně věnuje komorní hře. V roce
2013 získala spolu se svou kolegyní Zdeň-

Tereza Špuláková

Je čerstvou absolventkou Konzervatoře
Pardubice, kde studovala ve třídě Inny Tolmačové. Každoročně se zúčastňuje Mezinárodních letních klavírních kurzů Pražské
konzervatoře. Zde pracuje pod uměleckým
vedením Prof. Avedise Kouyoumdjiana,
jenž je pedagogem na prestižní Universität
für Musik und darstellende Kunst ve Vídni.
Pravidelně se zúčastňuje Klavírních kurzů
v Mikulově ve třídě českého pianisty Iva
Kahánka. V roce 2012 se zúčastnila Mezinárodní Soutěže Mladých Hudebníků ve Vídni, na které obsadila 3. místo. O rok později
absolvovala Mezinárodní festival mladých
hudebníků a soutěž S. Rachmaninova v
Madridu, kde obdržela 3. cenu. V roce 2014
získala v dánském hlavním městě 3. příčku
na soutěži „Music Seasons in Copenhagen“.
Jako sólistka vystoupila s Filharmonií Hradec Králové a společně provedli Klavírní
koncert a moll Edvarda Griega.

V současné době spolupracuje s chlapeckým sborem Boni Pueri v Hradci Králové a aktivně se věnuje klavírní interpretaci.
Své umělecké vzdělání si rozšiřuje účastí na
odborných kurzech, konzultacemi u předních pedagogů a přípravou na studium Akademie múzických umění.

Kristýna Šrámková

Studuje hru na klavír v šestém ročníku
Pražské konzervatoře, kde byla studentkou
prof. Michala Rezka, prof. Jana Novotného
a nyní prof. Evy Boguniové. Kromě toho
navštěvuje ještě hodiny u prof. Jana Bartoše (ze třídy legendárního klavíristy Ivana
Moravce). Současně se studiem na Konzervatoři absolvovala bakalářské studium
Hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době
pokračuje magisterským studiem klavírní
hry na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V minulém roce se jako klavíristka aktivně účastnila masterclassu prof.
Avo Kouyoumdjiana (University for Music
and performing Arts Vienna) a klavírních
kurzů u Ivo Kahánka. V Praze spolupracu-
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kali 3 bronzové, 8 stříbrných a
jednu zlatou medaili.
V krajském kole nás bude
reprezentovat Petr Liskovský,
který vybojoval ve své kategorii
1. místo s postupem do krajského
kola.
Děti připravovala paní učitelka Miriam Blažková, na klavír doprovázel Pavel Čapek, který také
dostal zvláštní cenu poroty pro
korepetitora.
Všem gratulujeme!

je se soudobými skladateli v interpretaci a
nahrávání jejich děl pro divadlo (mj. s Plzeňskou filharmonií). Vedle klasických koncertů působí jako klavíristka v hotelu Four
Seasons Prague, vyučuje soukromě klavír a
spolupracuje jako asistentka s Prague Music Performance. Kromě přípravy na absolventský koncert by si ráda zahrála i ve svém
rodném městě.

Projekt České filharmonie

Sára Suchánková a Lucie Johnová
Čerstvé absolventky Polické ZUŠ,
které prvním rokem studují na Pardubické
Konzervatoři ve třídě Mgr. Martiny
Maixnerové. Za dobu studia v ZUŠ se
aktivně účastnily koncertních vystoupení
a soutěží, na kterých získávaly nové
zkušenosti a dostávaly ceny (Prague
Junior Note, Národní soutěž ve hře na klavír, „Karlovarská Růžička“). Věnovaly se
čtyřruční hře, komorní hře, hře v orchestru.
Momentálně se připravují na Mezinárodní soutěž Pro Bohemia, která proběhne
začátkem dubna v Ostravě. Se svým soutěžním repertoárem vystoupí 21. března v
Polické ZUŠ. Držíme jim palce!

Začátek koncertu je v 18 hodin.

Soutěže ZUŠ

V měsíci únoru startují okresními koly
soutěže základních uměleckých škol, které
již tradičně vyhlašuje MŠMT v každém školním roce pro vybrané umělecké disciplíny.
V tomto roce se jedná o soutěže v sólovém a komorním zpěvu, dechových nástrojů, bicích nástrojů, smyčcových orchestrů, a
tanečního oboru.
Naše škola bude i letos pořadatelem
některých z těchto soutěží, a to okresního
kola soutěže dechových nástrojů, které se
uskuteční ve čtvrtek 26. února 2015 v koncertních sálech naší zuš, okresního kola bicích nástrojů, které proběhne ve středu 4.
března ve zkušebně orchestrů v klášteře,
a také krajského kola této soutěže, které
je naplánováno na úterý 31. března 2015
v Kolárově divadle.
O výsledcích našich žáků v jednotlivých
soutěžích vás budeme
samozřejmě průběžně informovat.

Soutěž v sólovém
a komorním zpěvu

Klavírní koncert

V sobotu 21. března 2015 se v koncertním sále naší ZUŠ uskuteční Klavírní
koncert, na kterém se představí naše bývalé absolventky Eva Suchánková (HAMU
Praha) a Lucie Johnová se Sárou Suchánkovou (Konzervatoř Pardubice).
Polické publikum tak bude mít možnost
potěšit se uměním těchto talentovaných
klavíristek.
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Maraton soutěží
zahájili zpěváci okresním kolem soutěže
v sólovém a komorním zpěvu, které již
proběhlo ve čtvrtek
19. února v Novém
Městě nad Metují.
Za naši školu soutěžilo 12 zpěváků a
zpěvaček, kteří ve
svých kategoriích zís-

Naši žáci budou hrát s Českou
filharmonií!
Ne, nejedná se o překlep. Tato
skvělá příležitost bude umožněna našim žákům díky projektu,
který připravila Česká filharmonie ve spolupráci s Asociací základních uměleckých škol.
Podstatou projektu je umožnit
talentovaným žákům z různých
krajů naší republiky zahrát si
společně s filharmoniky jako
členové tohoto našeho nejvýznačnějšího symfonického tělesa. V letošním ročníku byli vybráni žáci ZUŠ z Prahy a krajů
Královéhradeckého, Plzeňského,
Zlínského a Moravskoslezského.
Po náročných zkouškách s hráči České filharmonie a závěrečném soustředění
v Praze se uskuteční 21. června 2015 v Rudolfinu společný koncert pod taktovkou samotného šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka, na
kterém zazní symfonická báseň Šárka z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany, a 8. symfonie
Antonína Dvořáka!
Z naší školy byli nominováni do tohoto
orchestru:
Anna Novotná a Anna Lichá – housle
Karolína Soukupová – violoncello
Markéta Jirmanová – lesní roh
Marek Zítka – tuba

Těšíme se na tuto mimořádnou událost,
kterou také zaznamená Česká televize, a
která umožňuje účastníkům (filharmonikům i žákům a učitelům ZUŠ) zcela odlišnou
a novou rovinu prožitku.
(ZUŠ)

Polická univerzita volného času - aneb z lavic polické Alma Mater
Ježíšek rozdal své dárky, se starým rokem jsme se důstojně rozloučili a pro posluchače Polické univerzity volného času začal
opět další semestr. Bohužel, z technických
důvodů (plánovaná rekonstrukce v Pellyho
domech) byl tentokrát vtěsnán do pouhých
20 dnů v měsících lednu a únoru, ve kterých
bylo uspořádáno celkem šest přednášek.
Na té první se posluchači sešli ve čtvrtek 22. ledna a uvítali zde P. Michala Kittu,
hronovského faráře Českobratrské církve
evangelické. Tématem přednášky byl kalich
jako symbol převzatý z biblické poslední
večeře Páně, která se připomíná v kostelích
při mši svaté formou eucharistie, formou
svatého přijímání. V počátcích křesťanství
se tento obřad konal „pod obojí“, t.j, věřící
přijímali chléb i víno. Později, ve 13. století, v době, kdy docházelo k morovým epidemiím, bylo z hygienických důvodů od
podávání vína upuštěno (při přijímání se
používal jeden společný kalich) a bylo zavedeno přijímání „pod jednou“. V období
reformace přicházejí reformisté s různými
návrhy, mimo jiné i s návrhem na obnovení
přijímání „pod obojí“. K těmto reformistům
patří např. Jan Jakoubek ze Stříbra, Mistr na
Pražské univerzitě a přítel Jana Husa, který
zavádí jako symbol eucharistie právě kalich,
který se pak objevuje i na praporech husitských vojsk. Později opět dochází k rozdílnosti názorů, ale kalich jako symbol v evangelických církvích zůstává.

Další akce PUVČ se konala již za týden,
27. ledna. Tentokrát to bylo pásmo složené
z filmů a mluveného slova a představili se
v něm pánové Oldřich Jenka a Zdeněk Zelený. Pan Jenka zde uvedl trojici filmů zachycujících kouzlo krajiny. Úvodem to byl film z
polického okolí, následoval film z Jizerských
hor a Krkonoš a na závěr opět snímek z polické krajiny, pro změnu v zimě. A byly to
záběry skutečně nádherné a plné poezie. Je
obdivuhodné, jak autor dokáže vybrat vždy
tu nejvhodnější pozici pro snímání filmovaných objektů a připravit tak pro diváka

až neskutečný zážitek. O mluvené slovo se
postaral další z lektorů, pan Zelený. Nejprve
přednesl báseň Sedmá elegie z díla básníka Jiřího Ortena, kde básník formou dopisu
dánské spisovatelce Karin Michaelisové se
loučí s jinošstvím, ptá se po smyslu bytí a
účtuje se sebou samým i s životem. V další části pak přednesl krásnou a dojemnou
vlastní úvahu na téma „Jakou barvu má domov“.

Na poslední lednové přednášce, která
se konala již za dva dny, 29. ledna, byla hostem paní Eva Tatoušková z Nového Města
nad Metují, kde sídlí její firma, zabývající se
zakázkovým zhotovováním lidových krojů a
dobových oděvů. Tématem byly pochopitelně lidové kroje, které paní Tatoušková nejenom zhotovuje, ale ty historické také sbírá.
Malou ukázku z této sbírky jsme měli možnost i shlédnout. Ve svém vystoupení pak
uvedla posluchače do světa lidových krojů,
které jsou nedílnou součástí kultury národa. Pohovořila o jednotlivých druzích krojů
– pracovní, polosváteční, sváteční, svatební,
smuteční, popsala jednotlivé jejich součásti
– košilka, spodnice, šněrovačka, sukně, zástěra a popsala i ozdoby hlavy – karkulka (u
dětí), čepice, vínek či šáteček. Kroje v jednotlivých krajích jsou pochopitelně odlišné
a platí zde pravidlo: chudý kraj, chudý kroj.

V úvodu všech těchto akcí nechyběli samozřejmě naši mladí umělci z polické ZUŠ,
kteří za klavírního doprovodu pana učitele
Čapka předvedli to, co se již z hudebního

umění stačili naučit. Ve všech třech akcích
to byli shodou okolností žáci pěveckého oddělení – Michal Suchomel, Hedvika Ševců
a Eliška Johnová, kteří posluchačům PUVČ
přednesli svůj repertoár připravený pro
letošní soutěže. A podle předvedených výkonů lze říci, že jsou na tyto soutěže dobře
připraveni a posluchači to vždy ocenili pochvalným potleskem. Tak tedy, mladí přátelé, díky a hodně úspěchů v soutěžích!

Únorová část jarního semestru obsahovala rovněž tři akce. Na tu první, v úterý 3.
února bylo pro Polickou univerzitu volného
času připraveno pásmo hudby a mluveného
slova. V něm jsme vyslechli vyprávění paní
Eleny Brandtové o Mistru Janu Husovi, o
jeho životě i krutém konci a o dalších souvisejících událostech této doby. Přestávky ve
vyprávění vyplnil skladatel Daniel Dobiáš
zpěvem s vlastním klavírním doprovodem.
Zajímavé pásmo vyznělo velmi pěkně, hezky se poslouchalo a oba umělci byli odměněni zaslouženým potleskem.

S lehce oddechovým tématem přišel
mezi posluchače o dva dny později pan
PaeDr. Josef Lukášek, původně profesor fyziky na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou,
dnes radní pro oblast sociální v Radě Královéhradeckého kraje. Již v mládí si velmi
zamiloval krajinu Orlických hor, ale také
pohádky a pověsti z této oblasti. O pohádkových postavičkách z této oblasti napsal i
několik knížek, např. Pohádky z Orlických
hor I., Pohádky z Orlických hor II. nebo
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Korunka princezny Kačenky, ale je také autorem Průvodce Orlickými horami a jejich
podhůřím. A tak posluchači se na nějakou
chvíli v duchu vrátili o několik desítek let
zpátky, do dětských let a zaposlouchali se
do vyprávění o Rampušákovi, o princezně
Kačence a dalších pohádkových obyvatelích Orlických hor. Na konec si pak poslechli
i jednu ukázku z knížky pohádek Korunka
princezny Kačenky. Bylo to hezké a milé odpoledne.

V úterý 10. února, na závěr jarního semestru, se posluchači seznámili s posledními třemi díly ze seriálu Polický GEN, které
natočil pan Miroslav Šolc. Osobnostmi těchto dílů se stali Jan Kollert, Josef Hauk a Miroslav Pichl, kteří v jednotlivých snímcích
vyprávějí o svých životních osudech, ale
také o cestě, po které se dostali ke svým,
dalo by se říci, koníčkům. Pro Jana Kollerta,
občana Suchého Dolu to byla poezie, verše, pro Mirka Pichla v mládí motorismus a
později hlavně historie, především historie
našeho krásného kraje. A on dokázal nejen
tuto historii studovat, ale také se o výsledky
těchto studií s námi podělit v mnoha zajímavých publikacích nebo článcích (např.
v Polickém měsíčníku). Josef Hauk pak vylíčil svou nelehkou cestu k dnešnímu úspěšnému podnikateli, díky jehož iniciativě
nachází řada občanů slušnou práci. V závěrečném vystoupení pak nastínil i nejbližší
plány svého podnikání v oblasti výroby pro
automobilku Škoda.

I na únorových shromážděních posluchačů PUVČ úvodní hudební pozdravy zařídili žáci polické ZUŠ, kteří opět s klavírním
doprovodem pana učitele Čapka ukázali
své umění. Ve vystoupeních Báry Zajícové
(zpěv), Michala Sirka (tuba), Kristiny Sirkové (lesní roh), Michaly Kohlové (lesní
roh) a Simony Taucové (tuba) opět zazněly
skladby, které mají připravené pro letošní
soutěže. Posluchačům se jejich výkony velmi líbily a tak nezbývá než všem mladým
hudebníkům popřát „Zlomte vaz!“.
A my, posluchači Polické univerzity volného času máme nyní před sebou nádherné období šestiměsíčních prázdnin, což by
nám jistě žáci jiných škol záviděli. Tak jich
hezky využijme a nejenom k lenošení, ale
dopřejme si v hojné míře také aktivity duševní i tělesné. Na shledanou v září.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Polický měsíčník - březen 2015 - strana 27

Lyžařský kurs žáků 7. tříd naší školy
na Bedřichovce v Orlických horách
ve dnech 7. – 13. února 2015
aneb Co jsme přečetli v žákovských sešitech
(příspěvky nejsou pravopisně ani slohově upraveny pro větší autenticitu)

Nejlepší den na lyžařském kursu byl
poslední den – pátek dopoledne. Dopoledne jsme totiž my prknaři měli 5-boj.
Na tom 5-boji jsme dělali disciplíny jako –
padající list, otočky o 180°a 360°, obloučky, koloběžku a kotoul. Kdo to už měl za
sebou, tak už si jezdil podle sebe. Byla to
velká zábava. Moc se nám tam líbilo.
Tereza M.
Můj nejlepší zážitek z lyžařského kursu byla přednáška horské služby. Ve které
jsme se dozvěděli informace o tom, kdy
horská služba vznikla. Co bychom měli
udělat, kdybychom chtěli být horskými záchranáři. Jaké máme volat číslo, kdyby se
nám něco stalo. S jakou technikou pracují,
kde jsou jejich stanoviště.
Ondřej P.
Na lyžařském kursu se mi nejvíce líbilo sjezdování na lyžích, pobyt na chatě a
hodně sněhu. Ježdění na lyžích se mi líbilo,
protože při tom byla sranda a naučil jsem
se na nich jezdit. Pobyt na chatě se mi líbil,
protože tam byla sranda a povídal jsem si
s kámošema. Sníh se mi líbil, protože tu u
nás tolik sněhu jako na horách není.
Jakub Č.
Můj nejlepší zážitek z lyžařského kursu byl na běžkách. Chvíli po obědě jsme
vyrazili z chaty. Došli jsme ke sjezdovce,
nasadili běžky, vystáli frontu k vleku a
chvilku potom už s námi vlek uháněl na
vrchol sjezdovky. Jelikož jezdit na běžkách
na vleku je celkem obtížné, několik lidí
spadlo. Já to ale vyjel a po chvilce čekání
na ty, kteří spadli, jsme vyjeli dál. Stále
jsme šli do kopce a mě připadalo, že kopec
snad musí být nekonečný. Když jsme ho
všichni vyšlapali, šli jsme se ohřát do nedaleké chaty. Poté, co jsme znovu vyrazili,
teprve začala sranda, a to proto, že jsme se
tím strašlivým kopcem vraceli zpět, tentokrát ale dolů. Běžky se všem rozjeli z kopce a hned první sešup jsem zažil několik
bolestivých pádů. Pořád jsem u sjezdu padal a mlátil sebou o zem, ale nakonec, když
jsme sjeli dolů, málem jsem se zabil a to

proto, že jsem to neubrzdil a vrazil do jedné lavičky. I přesto, že mě všechno bolelo,
jsem si sjezd dost užil.
Tomáš T.
Nejlepší zážitek z lyžáku byl, když
jsme mohli jezdit s panem učitelem na
snowbordu a když už jsme to tak zvládli
tak jsme mohli jezdit sami. Jezdili jsme
styly třeba jako boksaid, frontsaid, padající listy, obloučky. Vlek jezdil docela rychle.
Dost jsem si to na snowbordu s kamarády
užil.
Josef V.
Největší zážitek z lyžáku, když jsme
přijeli ke škole a všichni rodiče na nás čekali s otevřenou náručí. To byl největší a
nejhezčí zážitek z lyžáku.
Viktorie G.
Poslední večer lyžařského kursu byl
pro mě nejlepší. Sešli jsme se o půl osmé
v jídelně, kde jsme se domluvili, jak bude
večer probíhat. Domluvili jsme se, že si
uděláme diskotéku a kdo nebude chtít
tancovat a bavit se, tak bude ve vedlejší
místnosti hrát společenské hry. Učitelé
nám přinesli reproduktory a z mobilů
jsme si pouštěli písničky. Zábava byla v plném proudu. Kluci, kteří skáčou parkour,
nám předvedli pár svých kousků. Za deset
minut deset jsme vše poklidili a odešli
jsme do svých pokojů. Uložili jsme se do
postelí, přišli nás zkontrolovat, jestli už
všichni ležíme. Usnuli jsme a probudili
jsme se až další ráno. Celý lyžák byl skvělý
zážitek.
Petra M.
Lyžování. První den jsem se na sjezdové lyže neuměla ani postavit. Poslední den
jsem jela na „Tatrapoma“ lyžařském vleku
s hůlkama a už umím trochu lyžovat, rozhodně lépe než když jsem tam přijela. Na
lyžích jsme byli každý den. Pořádali se i závody ve slalomu na sjezdových lyžích, ale
těch jsem se nezúčastnila. Na konci lyžařského výcvikového kursu jsem dostala list
lyžníka a z toho jsem měla velkou radost.
Romana U.

Seniorské aktuality
„Je nebe jako šmolka a země hezká holka“, jsou úvodní slova rozverné písně „Čert
ví proč?“ Bohužel zřejmě není AUT, a tak ji
už neslyšíme, a je tak rytmická. Den 17. 2.
byl jako vymalovaný, a tak setkání Senior
klubu Ostaš se neslo v dobrém rozmaru.
Nejprve povinnosti, potom zábava. Máme
nové členské legitimace a můžeme „RAJZOVAT“ A že budeme. V květnu a v září, vše se
prozradí v některém jiném termínu, až to
bude definitivně dojednáno. Paní předsedkyně H. Pivoňková uvedla naše hudebníky
ze ZUŠ p. uč. Pavla Čapka a začínajícího Jakuba Krtičku + BASKŘÍDLOVKA. To nás naladilo na program p. Kašpara s asistentkou
Irenkou, a že to rozjeli parádně, v dobové
róbě a fraku PROMENÁDA doprovázena
melodiemi písničkáře Karla Hašlera a ŠOU
„Letem světem“ byla zahájena. Kouzelnické
triky, záhady, taje ve spolupráci s publikem
– STARKOVSKÁ = ZUBATÁ cvakala KLÁVESNICÍ na souhlas dané otázky. Náš František
Pivoňka ve slušivém saku zmizel za parapetem se slečnou, ta byla svázána lanem s uzly.
Po odkrytí závěsu měla Františkovo sako na
sobě ona! Kouzlo s kruhy dopadlo dobře, ne
jako ve filmu p. Z. Svěráka Obecná škola! Nic
se neztratilo. Proč LETEM SVĚTEM? Pozna-

li jsme triky i z Číny, Indie a tak i
hudební doprovod zněl dálavou.
Kroutili jsme hlavou a oči nám
zůstávaly ŠTAJF, co vše trpělivostí
a vůlí se lze naučit! V závěru nám
kouzelník sdělil, proč provozuje
hudbu Karla Hašlera? Upozornit
mladou POČÍTAČOVOU GENERACI na krásu těchto oblíbených
písniček. Jsou z generace našich
pradědů, dědů i naší, a jsou nesmrtelné! Souhlasíme s jeho názorem.
Všude prý je dobře, ale v Polici n. M. a Náchodě nejlépe. Tady
máme své kořeny, tady jsme
doma…
Určitě je na místě občas někam vyrazit, změnit lokál. A to
nás čeká již 17. 3. Napochodujeme až na Sibiř, kde nám azyl
poskytne Domov důchodců a
občerstvení obstará pan Exner. Již předem
Vám všem patří díky.
Jen několik dní a už nás opustí zima,
která předá žezlo probouzejícímu se jaru. A
to je důvod k radosti ze života, viďte? Mějte
se fajnově, a potkáte-li lidi s ústy do podko-

Po delší odmlce se opět hlásíme se zprávami z domova důchodců.
Po oslavení Vánočních svátků, rozbalení všech dárků, a rozloučení se se starým rokem jsme se opět pustili do různých aktivit.
Mezi první akce letošního roku patřilo symbolické zakončení naší Seniorské
akademie zajímavostí. Sešli jsme se v komorním prostředí, nechyběla skladba
Gaudeamus igitur. Při slavnostní gratulaci pak každý dostal květinu, diplom a
absolventskou čepičku. Všichni „studenti“ absolvovali úspěšně a společně jsme
se dohodli, že Akademii rozhodně neukončíme, ale budeme pokračovat dalším
„semestrem“! Naši společnou dohodu jsme zanedlouho stvrdili účastí na další
přednášce na téma Baroko v podání p. Frydrycha ze spolku Apeiron.
V úterý 17. února nás na pokojích navštívil masopustní průvod maškar s tradičními koblihami a se srdečnou harmonikářkou paní Ryšavou, která rozdávala
radost nejen svými písničkami, ale i svou neustále dobrou náladou…
A i když to venku zatím vypadá spíš na mrazivé dny, přijměte pozvání na
Velikonoční výstavu v našem Domově, tentokrát ve čtvrtek 26. března 2015.
Za DD Police nad Metují Mgr. Jana Šrámková, ředitelka

vy, přehlédněte je, a vy buďte jako sluníčko.
Kde nás najdete: http://www.meu-police.cz/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

Nová kardiacká
křesla a stolky
v broumovské
nemocnici

Broumovská nemocnice
obdržela na přelomu roku od
Nadačního fondu HOSPITAL 25 ks kardiackých křesel
(pojízdných, s koženkovým potahem) s podnožníky a
8 ks servírovacích stolků v celkové hodnotě cca 437
tis. Kč. Nová křesla slouží klientům nemocnice v rámci různých oddělení, servírovací stolky slouží klientům oddělení jednotky intenzivní péče. Dodavatelem
nového vybavení je firma PROMA REHA, s.r.o. Česká
Skalice. Fond získal finanční prostředky na nákup majetku od Nadačního fondu VEBA (300 tis. Kč), zbytek
prostředků poskytly města a obce regionu Broumovska a Policka.
Nadační fond HOSPITAL dále podporuje činnost broumovské nemocnice na úseku sociální péče.
Konkrétně od ledna 2012 proplácí nemocnici veškeré
náklady spojené s činností, která souvisí s aktivitami
klientů lůžek následné péče v rámci volnočasových
aktivit a aktivizačních činností. Z počátku jedna pracovnice, později dvě, nyní už čtyři pomáhají několikrát týdně klientům v rámci možností zpříjemnit
čas v nemocnici aktivní tvořivou činností, odbornou
radou, drobným nákupem, dobrým slovem, hudbou
a zpěvem, pomocí. Jedná se o náročnou individuální
práci, za kterou patří všem pracovnicím velké poděkování.
Více o aktivitách nadačního fondu najdete na:
www.nf-hospitalbroumov.cz
Eva Blažková, předsedkyně NF
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Únor nám sice ještě neumožňuje dělat schůzky venku, přesto to
už malá Medvíďata táhne ven. Proto jsme únor věnovali tématu bezpečnosti a vyrazili do ulic. První schůzku jsme strávili na služebně
městské policie, kde nám vysvětlili, jak se správně chovat na silnici,
co dělat, když se ztratíme, i jak se zachovat, když nám maminky berou peníze z pokladničky. Odnesli jsme si nejen spoustu nových
vědomostí, ale i sladkou odměnu. Následující schůzku jsme trávili
na kroužku sebeobrany v Sokolovně, kde jsme si vyzkoušeli, jak se

bránit, když policie bude daleko. Kromě užitečných hmatů jsme se
také proběhli, což jsme po zimě strávené v klubovně už potřebovali.
Chtěla bych moc poděkovat městské policii i kroužku sebeobrany za vstřícnost o ochotu ukázat dětem něco nového.
Bylinka

NOVINKY FILATELIE
Tradice české známkové tvorby:
Oldřich Kulhánek

Námět známky: portrét Oldřicha Kulhánka na principu podobného
zobrazování, jaký používal on sám. Důraz je tedy kladen i na ne zrovna
lichotivé detaily, ale tak aby to podpořilo výraz „znaveného filozofa“.
Oldřich Kulhánek patří ke světově uznávaným umělcům. Narodil se
26. 2. 1940, zemřel 28. 1. 2013. Výtvarná studia začal na Výtvarné škole
v Praze a od roku 1958 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v
Praze v ateliéru profesora Karla Svolinského. Učednická léta strávená na
škole pod jeho vedením se stala základem jeho umělecké kariéry.
Jeho práce je zaměřena především na grafiku a kresbu. Pracoval rovněž na návrzích nových českých bankovek a je autorem mnoha českých
poštovních známek. Na České poště, s.p. byl předsedou Komise pro výtvarné řešení poštovních známek.

Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný čtyřbarevným hlubotiskem v barvě červené a azurově modré

Osobnosti: Vítězslava Kaprálová

Námět známky: Vítězslava Kaprálová byla česká skladatelka a dirigentka, která prožila krátký, ale dramatický život. Narodila se 24. ledna 1915
v Brně, zemřela 16. června 1940 v Montpellier ve Francii. Její tvůrčí činnosti bylo vyměřeno jen několik málo let, přesto složila přes padesát
skladeb, včetně orchestrálních. Dokonce měla vybrané libreto na operu,
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avšak k její realizaci pro vážnou nemoc již nedošlo.
Podstatným vlivem, který působil na její umělecký život, byla skutečnost, že se narodila do hudební rodiny. Otec Václav, žák Leoše Janáčka, byl skladatelem a v Brně založil soukromou Hudební školu. Matka
Viktorie byla sopranistkou a učitelkou zpěvu. Po ukončení základního
vzdělání vykonala proti vůli otce přijímací zkoušky na Brněnskou konzervatoř. Jako první dívka si zvolila studijní kombinaci skladbu a dirigování. Její absolventská skladba Koncert pro klavír a orchestr, který si
sama řídila, byl brněnskou senzací. Poprvé vystoupila na dirigentský
stupínek mladá žena, na tehdejší dobu zcela neobvyklý jev. Rozhodující zlom v životě umělkyně způsobilo její náhodné setkání s Bohuslavem Martinů počátkem dubna 1937. V červnu 1938 odjíždí Kaprálová
do Londýna, aby na Mezinárodním festivalu společnosti pro soudobou
hudbu ve velkém sále Queens Hall uvedla Vojenskou symfonietu. Třiadvacetiletá Kaprálová řídila světoznámý symfonický orchestr BBC!

V době, kdy již Paříž byla ohrožována německými vojsky, lékaři diagnostikovali u Kaprálové tehdy nevyléčitelnou tuberkulózu, na kterou
mladá skladatelka 16. června 1940 v jihofrancouzském Montpellieru,
kam byla evakuována svým manželem, Jiřím Muchou (synem Alfonse
Muchy), v pětadvaceti letech zemřela.
Způsob tisku: plnobarevný ofset s liniovou kresbou
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta

V roce 90. výročí od vzniku stavebnice Merkur pár informací ze života jejího tvůrce.

Velikán kovových stavebnic
pan Jaroslav Vancl

V Benátkách nad
Jizerou vlastnil, nyní
v již neexistující budově v zatáčce pod
náměstím pan Filip
Vancl (*1861) menší
strojírenskou továrnu.
Filip Vancl měl čtyři
syny, Zdeňka (*1898),
Bohuslava (*1896),
Miroslava (*1894) a
nejstaršího Jaroslava (*31.VII.1890). Po
vyučení ve firmě u tatínka v Benátkách se
Jaroslav vydal v tehdejším CK mocnářství
na zkušenou do světa.
V roce 1910 zůstal v Polici nad Metují jako zámečník u firmy
Katschner. Díky své invenci se tam vypracoval až do funkce
dílovedoucího.V roce 1914 byl pan Vancl propuštěn pro vedení stávky.
Po dobu první světové války pracoval v Hradecké automobilce. Po válce založil vlastní firmu ARTESIA spol. s r.o.,
zabývající se vrtáním artézských studní a děr do železa.
Oporou v tomto podnikání mu byla otcova strojírna, od které získával strojní zařízení včetně vrtáků a vrtacích korunek.
Poznamenejme, že v Benátkách nad Jizerou je veliká tradice
výroby brusného a řezacího materiálu.
Již před první světovou válkou se rodily v hlavě pana
Vancla první nápady na hračky pro děti, které se ovšem snažil realizovat až v období, kdy založil svoji firmu Artésia spol.
s r.o. V době po válce byla velká poptávka v ČSR po hračkách
a to přimělo pana Jaroslava Vancla založit v roce 1920 firmu
INVENTOR s.r.o., která začala vyrábět stejnojmennou stavebnici a od roku 1925 stavebnici MERKUR.
Nepochybně velký podíl na tomto boomu musela mít i
strojírna Filipa Vancla v Benátkách nad Jizerou, která pro
tak rozsáhlý rozvoj výroby zabezpečovala velké množství
lisovacích a tvarovacích přípravků. Filip Vancl navštěvoval
svého syna Jaroslava poměrně často a určitě mu byl velkou
oporou.
Jaroslav Vancl měl se svojí ženou Vilemínou tři dcery,
Vilemínu (*1911), Ludmilu (*1914) a Věru (*1921). Vilemína si vzala za muže Františka Jirmana a Věra si vzala Karla
Peluňka. František Jirman i Karel Peluněk se výrazně podíleli na chodu firmy INVENTOR a později i státního podniku
KOVOPODNIK. Zejména pak František Jirman, který se zabýval konstrukcí a vývojem stavebnic MERKUR a elektrických
vláčků MERKUR.
Po znárodnění firmy byl pan Vancl odsouzen ke splácení
dluhu za jeho firmu formou nucené práce na revolverovém
automatu ve své bývalé firmě.
Pan Jaroslav Vancl, osobnost hodna světových géniů,
umírá ve svých 90-ti letech dne 22. III. 1980 v úplném zapomnění. Jeho hrob je na hřbitově v Polici nad Metují.
Bohužel jméno pana Vancla bylo v naší společnosti neprávem zapomenuto. Jeho současník, velikán obdobné stavebnice MECCANO, pan Frank Hornby z Velké Británie, byl
oceněn v roce 1931 králem Jiřím V. řádem britského impéria, byl povýšen do šlechtického stavu a dostal čestné členství v britském parlamentu.
Zdroj: http://www.merkurplzen.cz/historie-merkuru/velikan-pan-jaroslav-vancl

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
ZATMĚNÍ SLUNCE 20. BŘEZNA 2015

Poslední zatmění Slunce jsme z našeho města pozorovali 1. srpna 2008. Další zatmění, které nastalo 4. ledna 2011 jsme pro nepřízeň počasí neviděli.
Letošní zatmění Slunce bude z území České republiky pozorovatelné jako částečné. Za úplným zatměním bychom museli vycestovat
na sever Evropy. Pás totality je široký 460 kilometrů a prochází přes
Faerské ostrovy a Špicberky.

Průběh zatmění Slunce:

První kontakt - začátek zatmění - nastane v 9 hodin 38 minut.
Od tohoto okamžiku bude náš Měsíc postupně zakrývat Slunce.
Největší fáze – střed zatmění - nastane v 10 hodin 47 minut.
Zakrytí Slunce dosáhne 73%.
Poslední kontakt – konec zatmění - nastane v 11 hodin 59 minut.

UPOZORNĚNÍ

Při pozorování zatmění Slunce je nezbytné chránit si zrak vhodným filtrem, který sníží sluneční jas. Nejlepší pomůckou jsou speciální brýle, které jsou k pozorování zatmění určené. Brýle lze zakoupit na hvězdárnách nebo v obchodech s astronomickou technikou.
K pozorování se dobře hodí i ochranný štít, který se používá při
svařování elektrickým obloukem. Můžeme použít i samostatný filtr
do tohoto štítu.
Zásadně nevhodné jsou obyčejné sluneční brýle, barevné fotografické filtry a tzv. „začouzená sklíčka“. Pamatujte na to , zrak
máte pouze jeden !!!
Březnové zatmění Slunce bude na delší dobu poslední, které
z našeho území uvidíme. Příští nastane až v červnu 2021.
V případě příznivého počasí budeme zatmění Slunce pozorovat z Masarykova náměstí stejnou technikou jako v srpnu
2008. K pozorování použijeme projekční metodu při které bude obraz Slunce promítán na bílou plochu. Takto promítnutý obraz může
pozorovat celá skupina zájemců najednou.
LETNÍ ČAS začíná v neděli 29. března. Ve dvě hodiny Středoevropského času si posuneme hodiny na třetí hodinu Středoevropského letního času. Středoevropský letní čas trvá 7 měsíců a skončí
25. října

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

20. března ve 23 hodin 44 minut SEČ vstupuje do znamení Berana, nastává astronomické jaro, jarní rovnodennost, v březnu se den prodlouží o 1 hod. a 53 min.,
5. v úplňku, 13. v poslední čtvrti, 20. v novu, 27. v první čtvrti,
není pozorovatelný,
večer nad západním obzorem,
večer nízko nad západním obzorem, v souhvězdí Ryb, 		
koncem března přechází do souhvězdí Berana,
po celou noc v souhvězdí Raka,
na ranní obloze v souhvězdí Štíra,
večer nízko nad západním obzorem, v souhvězdí Ryb,
není pozorovatelný
Karel VACEK, - Astronomický klub Police
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VŠECHNY CESTY VEDOU Z MILÉTU

28. května roku
585 př. n. l. proběhlo na maloasijském
pobřeží tehdejšího Velkého Řecka
zatmění
Slunce,
které údajně předpověděl obchodník
z přístavu Milét Thalés. Thalés je mnohými historiky filosofie považován za vůbec
prvního filosofa (ale také je mnohými řazen mezi mýtických tzv. Sedm mudrců).
V roce 2015 uplyne 2.600 let od tohoto
zatmění. Spolek Apeiron úmyslně vybral toto výročí, které je pravděpodobně
jediným přesným datem v celé historii
archaické filosofie starého Řecka, jako
výchozí bod projektu „Všechny cesty vedou z Milétu“. Přístav Milét (Milétos) se
potom stal centrem řecké filosofie, odkud
se toto vědění šířilo dál po celém území
Velkého Řecka.
Projekt chce ukázat, že filosofie není
určena jen pro vybranou skupinu lidí, ale
že se s ní setkáváme každý den. Každý
člověk denně řeší zásadnější či méně zásadní filosofické otázky.
Od poloviny dubna do poloviny červ-

O psech a lidech

Před několika lety jsem byl v Lausanne a
kousek vedle Olympijského muzea jsem objevil psí hřbitov. Posadil jsem se na lavičku, díval
se přes Ženevské jezero na francouzský břeh a
přišlo mi absurdní, aby existoval hřbitov pro
psy. Ještě tak pohřbít psa doma na zahradě,
nebo na nějakém místě, kam rád chodil, kde si
hrál… ale hřbitov?
A ještě jedna věc: taky v době minulé, jsem
četl článek o možnosti voperovat psovi kloubní implantát. To mi přišlo ještě absurdnější.
Přeci jenom žijeme ve světě, kde mnozí nemají
ani základní zdravotnickou péči a prevenci,
válčí se a někde jinde, na jiném místě naší globální vesnice se najde někdo, kdo investuje
hromadu peněz do operace, která psovi nahradí nemocný kloub.
A na začátku února nám utekla naše psí
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na v rámci projektu „Všechny cesty vedou z Milétu“ proběhnou čtyři přednášky
v Polici nad Metují a Broumově: dvě o archaické filosofii v podání dvou profesorů
filosofických fakult – Radima Kočandrle z FF ZČU Plzeň a Zdeňka Kratochvíla
z PřF UK Praha, dále pak přednáška o
antickém lékařství a jeho přesahu do
dnešní homeopatické léčby v podání archeoložky Petry Zvířecí a celý projekt zakončí Jiří Grygar z Ústavu fyzikálních věd
Akademie ČR přednáškou o vývoji poznávání vesmíru od nejstarších civilizací po
využití dalekohledu v astronomii.
V rámci projektu bude probíhat v Muzeu papírových modelů výstava prací studentů Střední školy propagační tvorby a
polygrafie z Velkého Poříčí, dva workshopy v Muzeu papírových modelů a koncert
kapely Martina Trchová trio.
Spojením Police nad Metují a Broumova chceme odkázat na dvě historická
centra vzdělanosti našeho regionu, kterými byly kláštery v těchto dvou městech.
Patronem projektu je místostarosta
Police nad Metují, Jiří Škop.
Apeiron z. s.

slečna. Poprvé se potkala s novým svým psím
kamarádem Maxem a rozhodla se, že mu ukáže Polici. Nejdřív vyrazili samostatně na Havlatku. V první chvíli jsme ve sněhu ještě našli
jejich stopy, uviděli je u vysílače a pak už nic.
Já se svojí přítelkyní a majitel psího kamaráda naší Daisy jsme začali hledat – od Havlatky,
přes Záměstí, Vyhlídku, náměstí a dál. Postupně mě začalo děsit zjištění, že každou minutou se okruh, kde můžou být, zvětšuje. Přímo
úměrně času a naší neschopnosti narazit byť
jen na jednu jedinou jejich stopu.
Po několika letech jsem díky nim šel kolem Pekárny.
Po několika letech jsem prošel skrz naskrz
Záměstí. A Malou Ledhuji. Uvědomil jsem si,
že naše slečna Daisy provádí městem nejen
Maxe, ale jaksi na dálku i nás tři. A pak se náš
pátrací tým rozšířil o další rodinné příslušníky. Když jsem scházel od Vyhlídky k náměstí,
viděl jsem přítelkyni vyjíždět autem k Masně
a kamaráda kráčet od autobusáku kolem Pellyho parku k Hasičárně. A o chvíli později jsem
viděl svoje rodiče, jak obcházejí místa, kam je
Daisy zvyklá chodit.
Ptal jsem se každého pejskaře, jestli je někde nepotkali. Odpovědi byly podivně stejné:
„Ne, nikde jsem je neviděl.“ A moje odpověď se
taky stávala stejnou: „Já taky ne. Už pár hodin.“
Někdo je zahlédl u školy. Skoro jsem běžel na
sídliště se podívat, jestli se nepřidali k sáňkujícím dětem.
Slunce začalo rudnout. Okruh, kam mohli za tu dobu doběhnout, se zase o pořádných
pár kilometrů čtverečných zvětšil. Najednou
mi došlo, že kdybych měl tu možnost, zalar-

Nalaďte si jaro s
Českým rozhlasem
Hradec Králové
Už od 2. března rozdáváme dárky pro
vašíizahradu! Jakmile zaslechnete v našem vysílání zvuk ptačího cvrlikání s heslem Nalaďte si jaro-Český rozhlas Hradec
Králové rozdává ceny, volejte do studia
na číslo 495 582 222 nebo 223. Pokud
správně odpovíte na jednoduchou otázku,
získáte knihy Encyklopedie zahradničení, Kvetoucí zahrada, Praktický kalendář
zahrádkáře, Pokojové a balkónové rostliny, zahradní servírovací misky a čtyřdílné
sady grilovacích jehel. A pozor! Každý, kdo
se do soutěže dovolá, postupuje do losování o benzinovou sekačku na trávu VEGA s
pojezdem. Podrobná pravidla najdete na
webu hradec.rozhlas.cz.
Nalaďte si jaro s Českým rozhlasem
Hradec Králové. . Nápovědu najdete ve východočeských Denících.
Český rozhlas Hradec Králové – frekvence
90, 5 FM, 95,3 FM pro Královéhradecko a
96,5 pro Rychnovsko!

muji dobrovolníky, hasiče, policii a klidně i
armádu, aby nám pomohli ty naše mazlíčky
najít. A kdyby v České republice existovala Národní garda, i tu. V tu chvíli mi psí hřbitov nebo
kloubní implantát nepřišel nijak absurdní.
Udělal bych všechno. Sám, v tu chvíli už docela
pěkně otlučen od několika pádů na uklouzaných chodnících a ve stráních, mrznoucí chladem, jsem se rozhlížel kolem sebe a reagoval
na každé zaštěkání.
Později jsme se dozvěděli, že zatímco jsme
prohledávali město od náměstí směrem ke
Žďáru a Radešovu, naši milí mazlíčci to vzali
přes centrum ke škole a potom přes sídliště ke
Klůčku. Ani nechci domýšlet, kolikrát přeběhli silnici a kolik zvířecích stop a pachů na ně
čekalo. (Když jsem dopsal tuhle větu, podíval
jsem se oknem ven – Daisy si hraje na zahradě
a lesem pod vysílačem právě běží – pro mě naprosto neslyšně – šest srn.)
Nakonec se ukázalo, že se splnilo naše už
trochu zoufalé přání – že přeci musí jednou
dojít někam, kde to budou znát. Po téměř třech
hodinách se objevili pod okny matky mojí přítelkyně. Když jsme tam dorazili, vypadali oba
dva dost unaveně, ale spokojeně. Ti naši mazlíčci. A když si potom doma Daisy lehla na místečko a usnula, pochopil jsem, že pokud budu
mít možnost, tak ji nechám voperovat kloubní
implantát a klidně začnu zařizovat psí hřbitov.
Protože to zvíře se prostě stalo součástí našeho domova a našeho života.
Jen nevím, jestli jim máme poděkovat za
nechtěnou prohlídku města, nebo se na ně
zlobit, že nás nevzali sebou.

Pavel Frydrych

Fašangové období

Tak jsme se úspěšně přenesli přes Vánoční
svátky, setkávali se s přáteli , prožívali i napjaté
situace, které nám připravila domácí i světová
scéna harašením války téměř za humny. Přečkali jsme i teroristické výpady také v blízkosti naší
zemičky, ale víra v to, že vše dopadne dobře a lidská moudrost nabude vrchu, nás drží pospolu a
v naději a víře v milost vyšší moci .
Leden byl takový nemastný neslaný , ani
zima , ani teplo, s malou nadílkou sněhu , ale
začátek února zimu vylepšil a snad ještě platí
„únor bílý pole sílí“. Teď jsme zrovna v období
veselosti, zábavy, hodování a pití, je to tzv.fašang.
Začíná dnem 7.ledna po svátku Tří králů a končí Popeleční středou, zvanou Škaredou, která je
letos dne 18.února. Jak jsem se dočetla, slovo fašang pochází z německého slova vast – shane.
Volný překlad tohoto slova znamená poslední
nápoj i hodování. Po něm přichází čtyřiceti denní
půst před Velkou nocí , která nastává o Velikonočních svátcích. Pak přijde kýžené jaro , ale teď
mysleme na radovánky.
Přesto , že budeme prožívat příjemné období, spojené s radostmi a veselím , nedá mi,
abych nepřipomenula 70. výročí osvobození
Osvětimi - Auschwitzu, připadající na 27. ledna.
Zaujal mne rozhovor s panem profesorem Felixem Kolmerem, uvedeném v týdeníku Respekt,
ve kterém je zmínka o Polici nad Metují. Nepamatuji se, že by se tato událost připomínala ve
škole nebo v hovorech s občany města. Možná,
že je zaznamenána v městské kronice.V televizi
vystupoval v těchto dnech, myslím ,že v pořadu
Interview, tento pan profesor , světový odborník na akustiku, který prožil válku jako židovský

vězeň v terezínském ghettu a koncentračním
táboře Osvětim. Narodil se v Praze v roce 1922
a na pražské FAMU učí dodnes . Konec války ho
zastihl v pobočném táboře Gross – Rosen, za
Německa se jmenoval Friedland. Když v květnu
1945 po náletu tábora Sověty utíkal s ostatními vězni, dostal se do Police nad Metují. Tam na
náměstí verbovali, jak vzpomíná , dobrovolníky,
aby jeli na pomoc Broumovu, obsazenému esesáky. Hlásil se, ale nevzali ho, protože vážil míň
než 50 kg. Tím si zachránil život. Ty dva náklaďáky plné dobrovolníků esesáci, kteří se stáhli
v noci z lesa do Broumova, všechny povraždili.
Podruhé si život zachránil v Chocni na nádraží,
kde manévroval vlak s maďarským vojskem a
esesáky, kteří chtěli ještě bojovat, ačkoliv bylo
po válce. Tam se schoval na peroně pod lavici .
Když se k němu přiblížil voják s bajonetem, který ho chtěl zabít, někdo vojáka střelil do hlavy
a k panu profesorovi se skutálel esšálek, který má schovaný dodnes na památku. Tak tomu
se říká štěstí , i náhoda , ale co kdyby v tom byl
strážný anděl, kterého prý všichni máme na
blízku?
A tak na závěr jednu moudrost od amerického jezuity Anthony de Mello, která stojí za
zamyšlení : Cokoli se stalo, je na nás, abychom
v tom viděli štěstí či neštěstí.
A protože jsme často slýchali rčení „ slunce
v duši“ od pana Jána Zákopčaníka, který nám na
televizní obrazovce předpovídal počasí, vracíme
se k němu. Není krásné?
Pěkné a klidné dny přejí všem spoluobčanům
sestry B. a J. Seidelovy

V uplynulém období městská policie řešila
mnoho věcí.
Zaměřili jsme se na dopravu a parkování ve městě. Řidiči stále pokládají chodník
za místo, kde mohou parkovat. Nerespektují
dopravní značení a tím porušují předpisy. Takovým místem jsou chodníky v Kostelní ulici
a zde přítomné zákazy…vjezd do Tomkovy ulice z náměstí a mnoho dalších. Bohužel jsme
v těchto místech museli přikročit k udělování
pokut.
Asistovali jsme u domovních prohlídek
v rámci zahájení trestního řízení. Dále při odvozu jednoho „divocha“ na záchytnou stanici.
Přivolávali jsme zraněným rychlou záchrannou službu.
Několik majitelů psů platilo pokuty za porušení vyhlášky města. Jeden majitel při kolizi
psa s vozidlem, o svého psa přišel. Je důležité
v takovém momentě připomenout všem, kteří
zvířata máte, abyste si řádně ošetřili případné
škody, které mohou způsobit. Vběhnutí psa
pod kola auta se Vám může, až neuvěřitelně
prodražit… a to už jenom v případě pouhé
škody na majetku…nedej Bůh, když by se v takovém vozidle někdo zranil, či dokonce zahynul…
Navštívili nás malí skautíci, kterým jsme
povyprávěli o policejní práci, ukázali jim něco
z našeho vybavení. K našemu velkému překvapení s námi děti velmi živě a hezky diskutovaly.

Jedna paní, která darovala ošacení pro Diakonii Broumov a to do kontejneru u Penny,
měla tu smůlu, že v tašce s ošacením měla klíče a peněženku, což si ovšem uvědomila, až
když taška vlétla do kontejneru. Pomoc jsme
zajistili a během půlhodinky měla to, co nechtěla darovat, už zase u sebe. Diakonie Broumov zareagovala velmi promptně a poslala
zvláštní vozidlo s klíčem. Po dohodě s Diakonií Broumov jsou klíče od kontejnerů Diakonie u nás na služebně. Vzhledem k tomu,
že popisovaný případ není zdaleka prvním,
budeme moci pomoci ihned my.
Ten z Vás, kdo vlastní, či vlastnil nějaké
motorové vozidlo, anebo máte spézetky od
nich v depozitu ať už auto nebo motorku a
s převodem jste to nedotáhli do konce, anebo
si nejste úplně jistí, jak to vůbec bylo, zjistěte
si to. Od letošního roku platí půlroční lhůta
pro vozidla v tzv. „polopřevodu“ Prvním červencem, nebude-li jejich převod dotažen do
konce, budou všechna vyřazena z evidence a
to naprosto nevratně. Tím dnem pro ně skončí i povinné ručení a od té chvíli se budou na
cestě naprosto nelegálně. Podle informací,
které jsme získali, jde o vozidla v počtech cca
asi 400.000 kusů. I se značkami v depozitech
se mění pravidla. Kdo si nebude úplně jist,
může se u nás stavit a my s ním věc rádi zkonzultujeme a poradíme mu.
Hezké předjarní dny…
ved. strážník Petr Zima

Jste víc než zelení,
poctiví a mrtví?

Když se staráte o životní prostředí, přináší vám to dobrý pocit. Stačí to,
ale cítit se dobře?
Před dvaceti lety to nikoho nezajímalo. Mohli jste zahltit řeku průmyslovým odpadem, ve velkém kácet
tropické pralesy, vypouštět do vzduchu fluorované uhlovodíky, jako když
dítě rozhazuje konfety, a nikdo neřekl
ani ň.
To už neplatí. Školáci se chtějí
stát ekology. Newyorští magnáti třídí
odpad. Rockové hvězdy pořádají koncerty na záchranu stepí a mokřadů.
Političtí kandidáti nám tvrdí, jak je
znepokojuje osud lenochoda tříprstého. Starost o životní prostředí vám
pomáhá cítit se dobře. V supermarketu si vyberete papír místo plastu. Píšete své děkovné kartičky na rozemletý
novinový papír a odpad z bavlny.
Přispějete pár dolarů na Greenpeace.
Hele, staráte se o Zemi. Jste poctivý
člověk.
Ale často naše starost o Zemi postrádá metafyzický základ. Intuitivně
cítíme, že žít v harmonii s přírodou je
správné. Je-li Země domovem, ve kterém žijeme, proč zaneřáďovat pokoje
plechovkami od piva nebo močit na
koberce?
Ale nakonec, co? Je-li život jenom
sled chemických reakcí, proč by mělo
vadit, když se v chemikáliích udělá
nepořádek? Druhy přicházejí a odcházejí. Proč být rozlítostnění a topit se
v slzách, když několik šílených dvounožců smete nějakých sto tisíc druhů
svých sousedů. Země možná je naše
matka, ale dříve či později z ní stejně
zbude jenom prach atomických částic.
A z kosmického pohledu nás od toho
okamžiku dělí jen několik mega-momentů. Proč tedy tolik povyku?
Můžete říct, že je to pro naše děti,
pro budoucí generace. Ale oni jsou
také jen záblesk ve věčnosti. Proč se
o ně starat?
Strážci zeleně nás naléhavě upomínají, že znečišťování a pohlcování
Země je krátkozraké. Ale k prozíravosti je třeba podívat se za to, co se
zdá čisté, příjemné a harmonické
na fyzickém místě na Zemi, a získat
vesmírný nadhled. Musíme se ptát
sami sebe nejen na to, jak dobře se
chováme k naší Zemi, ale také na to,
kam nakonec půjdeme.
Jinak, i když můžeme být ekologicky uvědomělí, jsme metafyzicky
mrtví.
Ekologický aktivismu bez vyššího
poznání je jen drahokamem na hlavě kobry. Oddaný je přirozeně uctivý
k matce Zemi a chová se ohleduplně
ke všem a ke všemu. Přeje si, aby vše
bylo čisté a krásné, protože chce Krišnovi nabídnout to nejlepší.

Džajádvaita Svámí - autor
od Markéty Jandové
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INFORMACE Z DĚKANSTVÍ

Postní doba

I nadále trvá mírná a převážně suchá
zima, třeba ale ještě chystá nějaké překvapení. I tak se již blíží jaro a v církvi
prožíváme období přípravy na velikonoce, tedy dobu postní. V rámci společného putování s církví, má každý také svoji
osobní postní cestu - podivuhodnou pouť
pouští … Tento čas je pro nás výzvou k nalézání správné životní navigace - obraťte se k Bohu celým srdcem …, ke změně k
lepšímu v nás i kolem nás - čiňte pokání
a věřte evangeliu …, k trpělivému nesení
těžkostí a následování Krista - vezmi svůj
kříž a následuj mě …, a ke konání dobra nepřijímejte Boží milost nadarmo … Je to
náročné, ale je to cesta k životu. Postní
dobou nás povedou biblické a liturgické
texty všedních i nedělních bohoslužeb.
Pomohou nám postní dobu užitečně prožít a dobře se připravit na velikonoce.
V týdnu po Květné neděli pak skončí
doba postní a vstoupíme do nejvýznamnějšího období křesťanského liturgického roku - doby velikonoční. Prožijeme
Svatý týden s Velikonočním triduem
(třídením), které zahájí Zelený čtvrtek připomínka Ježíšovi poslední večeře (při
bohoslužbě v tento den se může konat
symbolický obřad umývání nohou), následovat bude Velký pátek - připomínka Ježíšova umučení, Bílá sobota, Velikonoční vigílie - připomínka vyvrcholení dějin
Boží spásy člověka a vyvrcholí nedělním
Božím hodem velikonočním - oslavou
Ježíšova vzkříšení. Všechny předvelikonoční a velikonoční bohoslužby a obřady
mají svoji velikou hloubku a symboliku a
vyzařuje z nich Boží láska a zájem o spásu
a dobro pro každého člověka.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:

5. dubna - VELIKONOČNÍ NEDĚLE - HOD
BOŽÍ VELIKONOČNÍ
8.00 - Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ zpívaná mše svatá (zpívat bude polický chrámový sbor)

8. března 13. března -

6. dubna - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
8.00 - mše svatá

1. března 3. března -

15. března 19. března 22. března 25. března 29. března -

2. neděle postní (cyklus B)
výročí jmenování biskupem
Mons. Jana Vokála, biskupa
královéhradeckého
3. neděle postní
výroční den zvolení papeže
Františka
4. neděle postní
Slavnost SVATÉHO JOSEFA,
SNOUBENCE PANNY MARIE
5. neděle postní
Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
KVĚTNÁ NEDĚLE
(mše svatá s Pašijemi),

PROGRAM LETOŠNÍCH VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ V POLICKÉ FARNOSTI:
2. dubna - ZELENÝ ČTVRTEK
18.00 mše svatá na památku Večeře Páně
19.00 - 20.00 příležitost k osobní modlitbě
a adoraci
3. dubna - VELKÝ PÁTEK, den přísného
postu
8.00 - Denní modlitba církve (Breviář) - ranní chvály
9.00 - 17.30 - příležitost k osobní modlitbě a
adoraci
15.00 - začátek novény před Svátkem Božího milosrdenství (modlitba Korunka), poté
liturgie křížové cesty
18.00 - bohoslužba na památku Umučení
Páně
19.00 - 20.00 - příležitost k osobní modlitbě a
adoraci u Kristova hrobu
4. dubna - BÍLÁ SOBOTA
8.00 Denní modlitba církve (Breviář) - ranní
chvály
9.00 - 20.00 - příležitost k osobní modlitbě a
adoraci u Kristova hrobu
10.00 - požehnání velikonočních pokrmů
11.00 - požehnání velikonočních pokrmů
20.00 - VELIKONOČNÍ VIGILIE (přineste si
s sebou svíčky)

Zimní příprava mladých fotbalistů

Po skončení úspěšné podzimní sezóny
jsme se přesunuli do školní tělocvičny a těšili se na zimní halové turnaje. Například na
Čertovský turnaj na konci roku v Broumově
nebo do Hronova na první víkend roku letošního. Pořadatelé však buď´dostali strach
z našich výsledků a nepozvali nás z obavy,
že bychom jim odvezli poháry nebo nová
zastupitelstva měst měla po komunálních
volbách daleko důležitější starosti s rozdělováním funkcí či odměn, než s financováním sportu a turnaje se tak nekonaly.
Nám tak zbyly jen drobné radosti, jako
bylo uspořádání předsilvestrovského fotbalového a florbalového turnaje pro naše
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kluky z přípravek a mladších žáků. Podle
dresů byli kluci rozděleni na týmy Španělska, Itálie, Argentiny a Brazilie. Celek Brazilie, který nemá na pláži Copacabana vhodné
podmínky pro trénink florbalu, tak v tomto
klání skončil na čtvrtém místě. Pro zdokonalování umu fotbalového sice na brazilských plážích podmínky má, leč po vzoru
svých reprezentantů z Mistrovství světa
skončil také čtvrtý. Naopak uvadající slávu
reprezentace Španělska vzkřísil tým sestavený z polických hráčů a oba turnaje vyhrál.
Na podzim mezi nás přišlo několik nových kluků, kteří se úspěšně snaží vyrovnat svým déle trénujícím kamarádům. S

5. dubna - 12. dubna - Velikonoční oktáv

V MĚSÍCI BŘEZNU, BUDOU BOHOSLUŽBY PODLE OBVYKLÉHO POŘADU:
yy v úterý a v pátek mše svatá od 17.00;
každý pátek po celou postní dobu přede
mší svatou (od 17.00) liturgie křížové
cesty,
yy ve středu mše svatá od 8.00
yy v sobotu mše svatá od 17.00 s nedělní
platností,
yy v neděli mše svatá od 8.00; každou neděli po celou postní dobu od 15.00 v kostele modlitba Korunka k Božímu milosrdenství a poté liturgie křížové cesty,
******

Každou středu od 18.00 se ve farní
místnosti koná vzdělávání o „eucharistii“, v rámci letošního celoročního
pastoračního tématu a v rámci přípravy na Národní euchristický kongres.
******

Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út - Pá 16.00 - 16.45, St 9.15 – 10.00
******

Změna ze zimního na letní čas se letos uskuteční ze soboty 28. na neděli
29. března ve 2.00 hod.
(sobotní mše svaté zůstávají po změně
času od 17.00)
******

Rádi bychom všem popřáli pokojnou dobu postní, radostné Velikonoce a krásné jaro. Všichni jste srdečně
zváni na velikonoční bohoslužby.
za děkanství Police nad Metují
Ing. Jan Troutnar

jejich účastí však mají potíže někteří rodiče
či prarodiče. Za všechny jmenujme tatíka a
dědu Jansu z Bukovice, kteří stále ještě nemají jasno o nutné výstroji. Jejich potomek
Mikuláš tak musí často vzít zavděk sálovou
obuví, zapomenutou v tělocvičně některým
ze žáků školy. Obuv je však o několik čísel
větší, než Mikiho noha a jen velmi těžko se
s ní trénuje vytříbená technika přihrávek a
střel.
Se zajímavým vzkazem pro svého trenéra Jirku „Šíďu“ Kollerta se na mladšího
trenéra obrátil fotbalista z předpřípravky
Honza Zmátlo: „Trenére, až jednou budu na
tréninku chybět, tak vyřiďte Šíďovi, že můj

táta hrál fotbal daleko líp, než on“. Honza
však od té doby na tréninku nechyběl, tak o
tom Jirka ještě neví.
Ze stereotypu zimní přípravy nás zachránili trenérští kolegové z Broumova,
když nás pozvali na přátelská utkání mladších přípravek do haly na Spořilově v Broumově. Sehráli jsme miniturnaj za účasti
dvou týmů z Broumova, jednoho z Police a
kombinovaného týmu Police a Broumova,
tzv. „Broupolu“. Náš tým v zápase s „A“ týmem Broumova nejprve 3:2 zvítězil, v odvetě 0:3 prohrál. Nad „B“ týmem Broumova
vyhrál 6:0 a kombinovanému týmu podlehl
1:2. „Broupol“ měl ještě výsledky 2:0, 0:0 a
0:2.
Za mužstvo Police nastoupili samí
osvědčení borci. V bráně Vašek Valchař,
v obraně Míra Hlaváček a Jarda Zemek
a v útoku Matěj Prouza a Šimon Vlček.
„Broupol“ reprezentovali od nás Petr Král
(posila z Hlavňova a střelec dvou branek)
a zástupci předpřípravky Honza Dvořák a
Pepa Hornych. Doplněni byli o broumovské
sourozence Lorencovi, potomky úspěšného a slavného trenéra polických fotbalistů
Lukáše.
V době vydání tohoto čísla měsíčníku
máme čerstvě za sebou turnaje pro mladší
a starší přípravku, konané právě na Spořilově 28.února a 1.března. O vystoupení našich
borců na těchto kláních proto až příště.
Kamil Švorčík, opora polických fotbalistů,
šéftrenér mládeže a starší trenér přípravek
Vojta Kvapil, mladší trenér přípravek
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Bojovalo se o krásný pohár!

Každý rok
v únoru patří na policku
pravidelnému zimnímu
turnaji v nohejbale, který se odehrál
na Valentýna
14.2.2015 ve
školní
tělocvičně ZŠ Police nad Metují. Letos se
jednalo již o
12.MEMORIÁL
Radima Téra a 14. ročník nohejbalového
turnaje trojic.
Tento ročník byl vlivem nemoci a dalších turnajů v okrese poznamenán menší účastí, ale na kvalitě hry to neubralo.
O krásný neputovní pohár, který opět turnaji vybrousil Jaromír Beran z Bezděkova,
přijeli bojovat nejen tradiční účastníci
a kamarádi Radima Téra, tak do pořadí
promluvila zcela nová tria. Vůbec poprvé
přijeli ukázat svůj um nohejbalisté ze Rtyně v Podkrkonoší. Hráli skvěle. Celá akce
je nejen o sportování, ale hlavně o pohodě a to potvrdil i průběh letošního klání.
Některé zápasy měly vskutku špičkovou
úroveň.
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Služby a práce
pro byt, dům a zahradu
mikot.cz
facebook.com/mikotsluzby

drobné opravy | sezónní údržby | montáže | doprava

drobné opravy | sezónní údržby | montáže | doprava
Malování domů, bytů
Pokládání koberců, pvc, plovoucích podlah
Vrtání a montáže
Drobné opravy v domácnosti
Úklidové práce
Sekání trávy
Kácení stromů
Česání ovoce
Skládání a úklid uhlí, dřeva
Odklízení sněhu
... a mnoho dalších

775 085 699
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info@mikot.cz
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Turnaj jsme odehráli dvoukolově každý s každým. Absence loňských vítězů
dala šanci jiným, neméně kvalitním týmům vybojovat celkové vítězství. A jak to
letos dopadlo? Poprvé si zlato odvezl tým,
trénující ve Velkém Dřevíči „Dynamo“,
druhé místo patří domácím „Čehůn“ a
bronz si odvezly do Rtyně „Dámy“. Ostatní
jsou v poli poražených. Každý z účastníků
si také odnesl velmi hodnotné ceny.
Ovšem nic by se nepodařilo bez osvědčených sponzorů. Letos turnaj podpořili
město Jaromír Beran - Bohemian Crystal
Bezděkov, VEBA a.s., Hauk s.r.o. – Keramika- Kovovýroba- Bytové doplňky, Wikov MGI a.s. Hronov ,Vínečko , Bufítek K.
Šnábl, Savci, Hostinec Krčma Jirka Pášma
st., Kvíčerovská Pekárna, Milan Schirlo,
Drogerie Vávra, Koloniál Renata, Zelenina Suchomel a mnoho dalších, co přiložili
ruku k dílu.
Během turnaje bylo zajištěno občerstvení, a to nejen pro hráče, ale i fandy.
Jelikož jsme přežili pátek třináctého,
následně i sobotní turnaj, můžeme všem
slíbit, že to další rok zkusíme zase a již teď
se za pořadatele těšíme na další ročník,
který proběhne v únoru 2016 – termín
upřesníme.
Za pořádající Filip Jenka a Standa Zimmer
P.S: děkujeme drahým polovičkám za obsluhu
kantýny. Foto a info na http://www.nohejbalpolice.estranky.cz/

PRONAJMU
GARÁŽ

V POLICI NAD METUJÍ,
ULICE OSTAŠSKÁ
U DOMU ČP. 252

TEL.: 725 728 944

PRONAJMU

PRODEJNU

cca 30 m2
v centru Police nad Metují
Kontakt: 736 480 070

10
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KRÁMEK ZA TUN ELEM
Dárková prodejna - Police nad Metují - průchod
tunelem z náměstí směrem ke hřbitovu
DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU V NAŠÍ NOVÉ PRODEJNĚ V ROCE 2014

PRO T ENTO ROK PRO VÁS PŘIPRAVUJE ME
TYT O NOVINKY :
ŠIROKÝ VÝBĚR NOVÉHO SEZÓNNÍHO ZBOŽÍ - VELIKONOCE,
LÉTO, PODZIM, VÁNOCE...
ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ NOVÁ
ŘADA GLICERINOVÝCH MÝDEL ZNAČKY LEE BLANC
ROZŠÍŘENÍ KONCEPTU SVÍČEK A VONNÝCH VOSKŮ YANKEE
CANDLE NOVÉ KOLEKCE BYLINKOVÝCH ČAJŮ
RUČNĚ VYRÁBĚNÁ KERAMIKA A ŠPERKY

Pátek 6. 3. od 19 hod. promítá Filip Čálek
WIDE BOYZ II.
Pátek 13. 3. od 19 hod. promítá Pavel Veverka

NÁRODNÍ PARKY ZÁPADNÍ AMERIKY

Sobota 14. 3. od 19 hod. promítá Jitka Hrubá

PO STOPÁCH ČACHTICKÉ PANÍ

Pátek 20. 3. od 19 hod. promítá RNDr. Petr Rybář

KENYA II.

Sobota 21. 3. od 19 hod. hraje skupina Metuje
Pátek 27. 3. od 19 hod. promítají Roman Pavlínek a Áda Kadlec

PUTOVÁNÍ NA LYŽÍCH SEVERNÍM FINSKEM

DÁRKOVÁ BALENÍ BYLINNÝCH LIKÉRŮ A KRKONOŠSKÉ
MEDOVINY NOVÉ VZORY RUČNĚ MALOVANÝCH TRIČEK
A MNOHO DALŠÍHO...

DÁLE P RO VÁS PŘIPRAVUJEME:
SLEVOVÉ KUPÓNY PRO VĚRNÉ ZÁKAZNÍKY DÁRKOVÉ POUKAZY
CENOVÉ AKCE NA KAŽDÝ MĚSÍC, 10 -50% NA VYBRANÝ
SORTIMENT
BALENÍ DÁRKŮ
MOŽNOST NECHAT SI VYROBIT BALÍČEK Z NABÍZENÉHO
SORTIMENTU DLE VAŠICH PŘEDSTAV

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

OTEVÍRACÍ DOBA : PO - PÁ
SO KONTAKT: TEL: 603 441 264

PRONAJMU
GARÁŽ
v Polici nad Metují
Info na tel. č.

603 441 264
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9 -12
9 - 12 H

13 - 17 H

FACEBOOK: krámek za tunelem

KOUPÍM
POZŮSTALOST
veteš, vyklidím půdu,
sklep, dům, byt.
Kontakt: 608 103 810
KOUPÍM STARÉ KOLO, MOPED

VĚRA NOVÁKOVÁ

VÁŠ OSOBNÍ REALITNÍ MAKLÉŘ
realizace obchodů na realitním a finančním trhu
mobil:

+420 608 280 563,

novakova.rm@seznam.cz
IČO 13545540
DIČ CZ6257182184
Sídlo: Bělý 23, 549 31 HRONOV 1
http://www.novakova-vera-reality.goneo.cz/

* Loterie FORTUNA *
už i u nás v Polici nad Metují

Během března 2015 bude v tabáku u autobusového
nádraží nově instalován terminál Loterie FORTUNY.

* Přijďte si vsadit číselné hry: Zlatých 11, Loto, Fofr
* Přijďte si dobýt telefon
* Přijďte si vybrat z nabídky stíracích losů od 10 - 200 Kč.
Srdečně Vás zveme.

Tabák - 17. listopadu 123, Police nad Metují

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Broumov

24. 03. 2014 v 15.00 hod.

Police n. Metují 26. 03. 2014 v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech:
491 522 877, 777 621 552
http://autoskolafiedler.cz

Daruji pěkného černého KOCOURKA
Stáří 8 měsíců. Je očkovaný, je
vykastrovaný. Je zvyklý být doma, ale
určitě by si na jaře zvykl chodit i ven.
Je čistotný, hravý, mazlivý a má rád
společnost a je zvyklý na psa.
Upřednostňuje přítomnost žen.

Tel.: 604 799189

Polický měsíčník
- periodický tisk města Police nad Metují •
•
•
•
•
•
•
•
•

Autor obálky: Božena Vrabcová
Titulní foto: Oldřich Jenka
Autor fotoeditorialu: Štěpán Horák
Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: první prac. den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 950 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk: Tiskárny B.N.B., spol. s r.o., Velké Poříčí
Vydavatel:
Město Police nad Metují
Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
tel: 491 541 113
• E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
Ceník inzerce:
• (stránka bez 1,3 cm okrajů)
1000,- Kč + DPH
• velikost 1/2A4 - A4
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
• velikost 1/8A4 – ¼ A4
125,- Kč + DPH
• velikost do 1/8A4
• 1 x A4 v každém čísle barevně
2000,- Kč + DPH
• množstevní slevy se neposkytují
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VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÉ
EVIDENCE,
ZPRACOVÁNÍ
MEZD,
DAŇOVÁ
PŘIZNÁNÍ

Stanislava Holečková
Velké Petrovice 95
Tel.: 737178406
Email:
stanislava.holeckova@
seznam.cz
POSKYTUJEME RODINNÉ FINANČNÍ PORADENSTVÍ ZALOŽENÉ NA ANALÝZE POTŘEB KLIENTŮ
Např. Životní a úrazové pojištění, stavební spoření i úvěry, penzijní připojištění, povinné ručení, pojištění odpovědnosti a majetku,
investování do podílových, akciových fondů, ...
Spolupracujeme téměř se všemi finančními institucemi na trhu.

U půjček:

yy
yy
yy
yy

snížíme měsíční splátky u stávajících úvěrů až o 25%
možnost nastavení výše splátky kdykoliv dle potřeb klienta zdarma
mimořádné splátky kdykoliv zdarma
Vybereme a zpracujeme nejvýhodnější hypotéku na bydlení, pomůžeme s oddlužením

Běžný účet:

yy Vedení účtu zdarma, výběry ze všech bankomatů v ČR zdarma
yy Poradíme, jak finančně zabezpečit vaše děti nejen na studia, jak
finančně zabezpečit vás pro nenadálé životní situace
Najdete nás v budově na náměstí nad samoobsluhou (vchod z boku)

Úřední hodiny - Fincentrum, a.s.:

Zdenka Galinová - tel. 603526179, Út a Čt 9 - 12, 13.30 - 16 hod.
email: zdenka.galinova@fincentrum.com
IČO 66303486
Hana Brahová - tel. 737663524, 9- 11, 14 - 16 hod.
IČO 66304351
email : hana.brahova@fincentrum.com		

OKNA A DVEŘE
slevy až 49%
Kompletní sortiment na našem eshopu
www.myhaus.cz

Je čas na výměnu !
Nově prodáváme interiérové dveře firmy Porta Dre Invado.
Tel.: 491 520 241, e-mail: info@vsmix.cz, w: www.vsmix.cz
Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., Parkány 466, 547 01 NÁCHOD
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Stavební úpravy a změna užívání části Pellyho domů

O měsíc později byly stejnou firmou
jako v divadle zahájeny práce v Pellyho
domech, vyvolané požadavky na změnu
ne zcela vyhovujícího provozně-interiérového řešení objektu. Malá místnost stávajícího informačního centra (IC) se díky
zkušenostem z několikaletého provozu
ukazuje jako zcela nevyhovující, a to jak
z hlediska kapacity návštěvníků, které je
IC schopné jednorázově pojmout, tak i
z hlediska zázemí - skladovací a pracovní
prostory pro personál.
Informační centrum bude nově umístěno v prostoru stávajícího foyer a šatny
u sálu. Poskytne více prostoru pro návštěvníky i možnost umístění vitrín na
nabízené zboží a suvenýry, včřetně malého dětského koutku. Vznikne potřebné
technické zázemí se skladovacími prostory, které v současné době chybí (ma-

v původním projektu při celkové rekonstrukci objektu nebylo vůbec řešeno (tito
lidé byli nuceni využít veřejné WC s přístupem z venku budovy nebo vyjet výtahem do druhého patra). Uvedené změny
si vyžádají také změnu topných okruhů v
přízemí, drobné úpravy v elektroinstalaci, rozvodech vody a splaškové kanalizaci
nového WC. Protože je společenský sál s
kapacitou více než 200 osob prostorem
se zvýšeným požárním nebezpečím, bude
vybudován nový únikový východ přímo
ze sálu do bočního dvora objektu. Únikové
cesty ze sálu byly znovu posouzeny a únikové dveře budou upraveny podle aktuálních požárně-bezpečnostních požadavků. Na uvedené stavební úpravy naváží
práce spojené s renovací parket. Podlaha
si ji po více než sedmi letech intenzivního provozu zasluhuje. Následně bude sál
nově vymalován. Všechny uvedené práce
by měly být ukončeny do konce letošního
dubna. Těšíme se, že v nových a opravených prostorách Pellyho domů budeme

teriály jsou uskladněny nevyhovujícím
způsobem, na více místech v objektu).
K vybavení nového IC bude využit stávající mobiliář, část dovybavení (vitríny, dětský koutek apod.) by měla být pořízena z
dotace Královéhradeckého
kraje na vybavení informačních center.
Šatna bude nově umístěna v návaznosti na vstup do
sálu. Bude zachován pouze
jeden vchod do budovy a
místo pravých vchodových
dveří (z pohledu od radnice) bude osazeno okno, jak
je možné vidět na historických fotografiích objektu
Pellyho domů.
V přísálí bude nově vybudováno WC pro osoby se
sníženou mobilitou, které

moci v květnu opět přivítat návštěvníky
na tradičních, ale i nových akcích, které
připravujeme.
Ing. Pavel Scholz, Jana Rutarová,
Kamil Hušek a Ida Jenková
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